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 بسم هللا الرحمن الرحيم
  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 .تفضل اقرأ
ًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى هللا وسلم وبارك على محمدد  وعلدى هلده وصدحبه الحمد هلل حمد

 اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين.وسلم تسليمًا كثيرًا، 
 :-رحمه هللا تعالى-قال اإلمام مسلم 

َثَنا َهاُروُن ْبُن َسِعيد  اْْلَْيِليُّ َوَأْحمَ "  :َأْخَبَرَنا اْبُن َوْهب  َأْخَبَرِني َمْخَرَمُة ْبُن ُبَكْيدر  َعدْن َأِبيدِه َقدالَ  :ُد ْبُن ِعيَسى َقاَل َحدَّ
ُ َعَلْيد-َسدِمْعُت َعاَِِشدَة َوْوَ  النَِّبديِ   :َسِمْعُت اْلَقاِسَم ْبَن ُمَحمَّد  َيُقدولُ  :َسِمْعُت ُعَبْيَد َّللاَِّ ْبَن ِمْقَسم  َيُقولُ  ِه َصدلَّى َّللاَّ

ُ َعَلْيِه َوَسدلَّمَ -َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ : َتُقولُ  -َوَسلَّمَ  ٌ  ُكلُُّهدنَّ َفاِسدي  ُيْقدَتْلَن ِفدي اْلِحداِ  َواْلَحدَرمِ » :َيُقدولُ  -َصلَّى َّللاَّ  ،َأْرَبد
 .ُتْقَتُا ِبُصْغر  َلَها :َقالَ  ؟َرَأْيَت اْلَحيَّةَ َأفَ  :َفُقْلُت ِلْلَقاِسمِ  :َقالَ  «اْلِحَدَأُة َواْلُغَراُب َواْلَفْأَرُة َواْلَكْلُب اْلَعُقورُ 

ثَ و  َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َشْيَبَة َحدَّ دار  َقداَل َنا ُغْنَدر  َعْن ُشْعَبَة ح و َحدَّ َثَنا اْبدُن اْلُمَثنَّدى َواْبدُن َبشَّ دُد ْبدُن  :َحددَّ َثَنا ُمَحمَّ َحددَّ
َثَنا ُشْعَبُة َقالَ  ُث َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيَِّب َعدْن َعاَِِشدَة َسِمعْ  :َجْعَفر  َحدَّ ُ َعْنَهدا-ُت َقَتاَدَة ُيَحدِ  َعدْن النَِّبديِ   -َرِضدَي َّللاَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - ٌُ َوا :َخْمس  َفَواِسُي ُيْقَتْلَن ِفي اْلِحاِ  َواْلَحَرمِ » :َأنَُّه َقالَ  -َصلَّى َّللاَّ ْلَفدْأَرُة َواْلَكْلدُب اْلَحيَُّة َواْلُغدَراُب اْْلَْبَقد
 .«اْلَعُقوُر َواْلُحَديَّا

َثَنا ِهَشداُم ْبدُن ُعدْرَوَة َعدْن أَ  َثَنا َحمَّاد  َوُهَو اْبُن َوْيدد  َحددَّ ٌِ الوَّْهَراِنيُّ َحدَّ ِبي َثَنا َأُبو الرَّ ُ -ِبيدِه َعدْن َعاَِِشدَة وَحدَّ َرِضدَي َّللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصلَّ -َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ : َقاَلْت  -َعْنَها اْلَعْقَرُب َواْلَفْأَرُة َواْلُحدَديَّا  :َخْمس  َفَواِسُي ُيْقَتْلَن ِفي اْلَحَرمِ » :-ى َّللاَّ

 .«َواْلُغَراُب َواْلَكْلُب اْلَعُقورُ 
َثَناه َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َشْيَبَة َوَأُبو ُكَرْيب  َقاَل و  َثَنا اْبُن ُنَمْير  َحدَّ  :َحدَّ ْسَنادِ َحدَّ  .َثَنا ِهَشام  ِبَهَذا اإلِْ

َثَنا َمْعَمر  َعْن الوُّْهرِ  ٌ  َحدَّ َثَنا َيِويُد ْبُن ُوَرْي َثَنا ُعَبْيُد َّللاَِّ ْبُن ُعَمَر اْلَقَواِريِريُّ َحدَّ َرِضَي -يِ  َعْن ُعْرَوَة َعْن َعاَِِشَة وَحدَّ
ُ َعْنَها ُ َعَلْيدِه َوَسدلَّمَ َصدلَّ -َقداَل َرُسدوُل َّللاَِّ : َقاَلْت  -َّللاَّ اْلَفدْأَرُة َواْلَعْقدَرُب  :َخْمدس  َفَواِسدُي ُيْقدَتْلَن ِفدي اْلَحدَرمِ » :-ى َّللاَّ

 .«َواْلُغَراُب َواْلُحَديَّا َواْلَكْلُب اْلَعُقورُ 
وَّاِق َأْخَبَرَنا َمْعَمر  َعْن الوُّْهدِري ِ و  َثَناه َعْبُد ْبُن ُحَمْيد  َأْخَبَرَنا َعْبُد الرَّ ْسدَناِد َقاَلدْت َحدَّ َصدلَّى -َأَمدَر َرُسدوُل َّللاَِّ  : ِبَهدَذا اإلِْ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ٌ   ،ِبَقْتِا َخْمِس َفَواِسَي ِفي اْلِحاِ  َواْلَحَرمِ  -َّللاَّ  .ُثمَّ َذَكَر ِبِمْثِا َحِديِث َيِويَد ْبِن ُوَرْي
َثِني َأُبو الطَّاِهِر َوَحْرَمَلُة َقاَل و  َبْيدِر َعدْن َأْخَبَرَند :َحدَّ ا اْبدُن َوْهدب  َأْخَبَرِندي ُيدوُنُس َعدْن اْبدِن ِشدَهاب  َعدْن ُعدْرَوَة ْبدِن الوُّ

ُ َعْنَهدا-َعاَِِشَة  ُ َعَلْيدِه َوَسدلَّمَ -َقداَل َرُسدوُل َّللاَِّ : َقاَلدْت  -َرِضَي َّللاَّ َوابِ  ُكلَُّهدا َفَواِسدُي » :-َصدلَّى َّللاَّ َخْمدس  ِمدْن الددَّ
 .«اْلُغَراُب َواْلِحَدَأُة َواْلَكْلُب اْلَعُقوُر َواْلَعْقَرُب َواْلَفْأَرةُ  :مِ ُتْقَتُا ِفي اْلَحرَ 

َثِني ُوَهْيُر ْبُن َحْرب  َواْبُن َأِبي ُعَمَر َجِميًعدا َعدْن اْبدِن ُعَيْيَندَة َقداَل ُوَهْيدر   َثَنا ُسدْفَياُن ْبدُن ُعَيْيَندَة َعدْن الوُّْهدِريِ   :وَحدَّ َحددَّ
ُ َعْنددهُ -َأِبيددِه  َعددْن َسدداِلم  َعددنْ  ُ َعَلْيددِه َوَسددلَّمَ -َعددْن النَِّبدديِ   -َرِضددَي َّللاَّ َخْمددس  َل ُجَندداَح َعَلددى َمددْن » :َقددالَ  -َصددلَّى َّللاَّ

ْحَرامِ   .«اْلَفْأَرُة َواْلَعْقَرُب َواْلُغَراُب َواْلِحَدَأُة َواْلَكْلُب اْلَعُقورُ  :َقَتَلُهنَّ ِفي اْلَحَرِم َواإلِْ
ْحَرامِ  :َأِبي ُعَمَر ِفي ِرَواَيِتهِ َقاَل اْبُن و   .ِفي اْلُحُرِم َواإلِْ



َثِني َحْرَمَلُة ْبُن َيْحَيى َأْخَبَرَنا اْبُن َوْهب  َأْخَبَرِني ُيوُنُس َعْن اْبِن ِشدَهاب  َأْخَبَرِندي َسداِلُم ْبدُن عَ  ْبدِد َّللاَِّ َأنَّ َعْبدَد َّللاَِّ َحدَّ
ُ َعْنُهمَ -ْبَن ُعَمَر  ُ َعَلْيدِه َوَسدلَّمَ -َقاَلدْت َحْفَصدُة َوْوُ  النَِّبديِ   :َقالَ  -اَرِضَي َّللاَّ َصدلَّى -َقداَل َرُسدوُل َّللاَِّ  :-َصدلَّى َّللاَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َوابِ  ُكلَُّهدا َفاِسدي  » :-َّللاَّ  َواْلَفدْأَرُة اْلَعْقدَرُب َواْلُغدَراُب َواْلِحدَدَأةُ  ،َل َحدَرَ  َعَلدى َمدْن َقدَتَلُهنَّ  ،َخْمس  ِمدْن الددَّ
 .«َواْلَكْلُب اْلَعُقورُ 

َثَنا َوْيدُد ْبدُن ُجَبْيدر  َأنَّ َرُجدًَ َسدَأَل اْبدَن ُعَمدَر َمدا يَ  َثَنا ُوَهْيدر  َحددَّ َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُيوُنَس َحدَّ َوابِ  َحدَّ  ؟ْقُتدُا اْلُمْحدِرُم ِمدْن الددَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - َأْخَبَرْتِني ِإْحَدى ِنْسَوِة َرُسوِل َّللاَِّ  :َفَقالَ  َا اْلَفْأَرَة َواْلَعْقدَرَب َواْلِحدَدَأَة ْقتتُ نَُّه َأَمَر َأْو ُأِمَر َأْن أَ  -َصلَّى َّللاَّ

 .َواْلَكْلَب اْلَعُقوَر َواْلُغَرابَ 
َثَنا َأُبو َعَواَنَة َعْن َوْيِد ْبِن ُجَبْير  َقالَ  وَخ َحدَّ َثَنا َشْيَباُن ْبُن َفرُّ َوابِ  َسَألَ  :َحدَّ ُجدُا ِمدْن الددَّ  َرُجا  اْبَن ُعَمَر َمدا َيْقُتدُا الرَّ

 .َوُهَو ُمْحِرم  
َثْتِني ِإْحدَدى ِنْسدَوِة النَِّبديِ   :َقالَ  ُ َعَلْيدِه َوَسدلَّمَ -َحددَّ َأنَّدُه َكداَن َيدْأُمُر ِبَقْتدِا اْلَكْلدِب اْلَعُقدوِر َواْلَفدْأَرِة َواْلَعْقدَرِب  -َصدلَّى َّللاَّ

ِة َأْيضاً  :َقالَ  ،ا َواْلُغَراِب َواْلَحيَّةِ َواْلُحَديَّ  ََ  .َوِفي الصَّ
َثَنا َيْحَيى ْبدُن َيْحَيدى َقدالَ  ٌ  َعدْن اْبدِن ُعَمدَر  :وَحدَّ ُ َعْنُهَمدا-َقدَرْأُت َعَلدى َماِلدك  َعدْن َنداِف -َأنَّ َرُسدوَل َّللاَِّ  -َرِضدَي َّللاَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َوابِ  َلْيَس َعَلدى اْلُمْحدِرِم ِفدي َقدْتِلِهنَّ ُجَنداح  َخْمس  » :َقالَ  -َصلَّى َّللاَّ اْلُغدَراُب َواْلِحدَدَأُة َواْلَعْقدَرُب  :ِمْن الدَّ
 .«َواْلَفْأَرُة َواْلَكْلُب اْلَعُقورُ 

َثَنا اْبُن ُجَرْيج  َقالَ و  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َبْكر  َحدَّ َثَنا َهاُروُن ْبُن َعْبِد َّللاَِّ َحدَّ ٌ  ُقلْ  :َحدَّ َمداَذا َسدِمْعَت اْبدَن ُعَمدَر ُيِحداُّ  :ُت ِلَنداِف
َوابِ   ٌ   ؟ِلْلَحَراِم َقْتَلُه ِمْن الدَّ ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َسِمْعُت النَِّبيَّ : َقاَل َعْبُد َّللاَِّ  :َفَقاَل ِلي َناِف َخْمس  ِمدْن » :َيُقولُ  -َصلَّى َّللاَّ

َوابِ  َل ُجَناَح َعَلى َمْن َقَتَلُهنَّ   .« ِفي َقْتِلِهنَّ اْلُغَراُب َواْلِحَدَأُة َواْلَعْقَرُب َواْلَفْأَرُة َواْلَكْلُب اْلَعُقورُ الدَّ
َثَناه ُقَتْيَبُة َواْبُن ُرْمح  و  َثَنا َجِرير  َيْعِني اْبَن حَ َعْن اللَّْيِث ْبِن َسْعد  ح و  َحدَّ وَخ َحدَّ َثَنا َشْيَباُن ْبُن َفرُّ َعدْن  اً اِوم  َجِميعدَحدَّ
ٌ  ح و نَ  َثَنا َعِليُّ اِف َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َشْيَبَة َحدَّ َثَنا َأِبدي َجمِ ْبُن ُمْسدِهر  ح و  َحدَّ َثَنا اْبدُن ُنَمْيدر  َحددَّ َعدْن ُعَبْيدِد  اً يعدَحددَّ

َثَنا اْبُن اْلمُ َّللاَِّ ح و  َثَنا َأيُّوُب ح وَحدَّ َثَنا َحمَّاد  َحدَّ َثِني َأُبو َكاِما  َحدَّ َثَنا َيِويُد ْبُن َهاُروَن َأْخَبَرَندا َيْحَيدى ْبدُن َحدَّ َثنَّى َحدَّ
ٌ  َعْن اْبِن ُعَمَر  ُ َعْنُهَما-َسِعيد  ُكاُّ َهُؤَلِء َعْن َناِف ُ َعَلْيدِه َوَسدلَّمَ -َعدْن النَِّبديِ   -َرِضَي َّللاَّ ِبِمْثدِا َحدِديِث  -َصدلَّى َّللاَّ

ٌ  َعدْن اْبدِن ُعَمدَر  َوَلْم َيُقاْ  ،َماِلك  َواْبِن ُجَرْيج   ُ َعْنُهَمدا-َأَحدد  ِمدْنُهْم َعدْن َنداف ُ -َسدِمْعُت النَِّبديَّ  -َرِضدَي َّللاَّ َصدلَّى َّللاَّ
ٌَ اْبدَن ُجدَرْيج   ،ِإلَّ اْبُن ُجَرْيج  َوْحَدهُ  -َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َثِنيدِه َفْضدُا ْبدُن َسدْها  و  ،قَ ا َعَلدى َذِلدَك اْبدُن ِإْسدحَ َوَقْد َتاَب  :القدَحدَّ

َثَنا َيِويُد ْبُن َهاُروَن  ٌ  َوُعَبْيِد َّللاَِّ ْبِن َعْبِد َّللاَِّ َعْن اْبِن ُعَمدَر اَ َأْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسح :قالَحدَّ ُ -َق َعْن َناِف َرِضدَي َّللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َسِمْعُت النَِّبيَّ  :َقالَ  -َعْنُهَما  «َل ُجَناَح ِفي َقْتِا َما ُقِتَا ِمْنُهنَّ ِفدي اْلَحدَرمِ َخْمس  » :َيُقولُ  -َصلَّى َّللاَّ

 .َفَذَكَر ِبِمْثِلهِ 
َثَنا َيْحَيى ْبُن َيْحَيى َوَيْحَيى ْبُن َأيُّوَب َوُقَتْيَبُة َواْبُن ُحْجر  َقاَل َيحْ  َثَنا  :َقداَل اْآَخدُرونَ َأْخَبَرَندا و  :َيى ْبدُن َيْحَيدىوَحدَّ َحددَّ

ِ ْبدَن ُعَمدَر ِعيُا ْبُن جَ اِإْسمَ  ٌَ َعْبدَد َّللاَّ ُ َعْنُهَمدا-ْعَفر  َعْن َعْبِد َّللاَِّ ْبِن ِديَنار  َأنَُّه َسدِم َقداَل َرُسدوُل  :َيُقدولُ  -َرِضدَي َّللاَّ
 ِ ُ َعَلْيددِه َوَسددلَّمَ -َّللاَّ ْقددَرُب َواْلَفددْأَرُة َواْلَكْلددُب اْلعَ  :َخْمددس  َمددْن َقددَتَلُهنَّ َوُهددَو َحددَرام  َفددََ ُجَندداَح َعَلْيددِه ِفدديِهنَّ » :-َصددلَّى َّللاَّ

 ."ِلَيْحَيى ْبِن َيْحَيى :َواللَّْفظُ ، «اْلَعُقوُر َواْلُغَراُب َواْلُحَديَّا
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسولهالحمد 



 :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
َثَنا َهاُرونُ "  :َأْخَبَرَنا اْبُن َوْهب  َأْخَبَرِني َمْخَرَمُة ْبُن ُبَكْيدر  َعدْن َأِبيدِه َقدالَ  : ْبُن َسِعيد  اْْلَْيِليُّ َوَأْحَمُد ْبُن ِعيَسى َقاَل َحدَّ

ُ َعَلْيدِه -َ  النَِّبديِ  َسدِمْعُت َعاَِِشدَة َووْ  :َسِمْعُت اْلَقاِسَم ْبَن ُمَحمَّد  َيُقدولُ  :َسِمْعُت ُعَبْيَد َّللاَِّ ْبَن ِمْقَسم  َيُقولُ  َصدلَّى َّللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ : َتُقولُ  -رضي هللا عنها -َوَسلَّمَ  ٌ  ُكلُُّهدنَّ َفاِسدي  » :َيُقولُ  -َصلَّى َّللاَّ أربع،،  "«َأْرَبد

الععدد أثثعر معن ذلعك، أن وسيأتي أنهن خمس، ومثل هذا التعبير ال يقتضي الحصر، ومجموع الروايات تدل على 
 ،أنعه ال يقتعل  ال أربع، ثعم خاعد خامسعةجاء ما يدل على الحصعر وليس في الروايات كلها ما يد على الحصر، ولو 

ثعم أعلعم بالخاعادو، علعى أن مثعل  ،أعلعم بعذلك -عليعه الصعالو والسعالم-فهعو محمعول علعى أن النبعي ثم خاد سادسعة، 
لعم يعتثلم » :ر الحصر، فالعدد أثثر من أرب،، بخالف ما جاء في حديثاألسلوب الموجود في هذا الباب ال يقتص

هععذا أسععلوب حصععر، فععالنبي صععلى هللا عليععه وسععلم ب، واالسععتقراء يبلععم المجمععوع سععبعة، وبععالتت «فععي المهععد  ال ثالثععة
لم فعي المهعد لم يتث»ث: مثلما قال بعض الشراح لما تثلم على حدي :أخبر بالثالثة ثم أخبر ببقية األعداد، وال يقال

ع قال: فعي هعذا الحصعر ن عر، « ال ثالثة ععن الهعو ، ال شعك أن فعي كعالم معن ال ين ع   ر فعي كعالم معن هعذا ين   
 ..على كل حال الفواس . اهية،هذا سوء أدب وغفلة متن

 .....طالب:...
لثعن خاعد  لصعحي؛ فعي ا «فعي المهعد  ال ثالثعة لعم يعتثلم»قعال:  -عليه الصالو والسالم-النبي  ال، ال، محفوظ هذا،

 بأرقام غير هذا، بلغوا سبعة. -عليه الصالو والسالم-على ذلك، أخبر النبي 
 .....طالب:...

 في هذا الوقت يعني، يعني في هذا الوقت.
عن ال اعة وعن الجادو، يقولون: فسقت الر بة  ذا خرجعت معن الفس  األصل فيه الخروج  "«أربٌ كلهن فاسي»"

فهعذه األربع،، هعذه الفواسع  التعي خرجعت ، -ععخ وجعل-فاس  لخروجه عن  اععة هللا العاصي ومنه سمي قشرها، 
دامعت تقتعل هعل يحتعاج  لعى أن تقتعل فعي الحعل معا  "«يقتلن في الحا والحدرم»"تنف، تضعر عن الجادو بداًل من أن 

؛ ال كععالم الروايععة فععي الصععحيو  "«فددي الحددا والحددرم»"وهنععا قععال:  "«يقددتلن فددي الحددرم»" :عنععد البخععار    رمفععي الحعع
ال فما من التصرا؛ وهذا  ألحد، يعنعي كمعا يقتل في الحرم يقتل فعي الحعل معن بعاب أولعى، بما هو مجرد توضي؛ وا 

يقددتلن فددي الحددا والحددرم: »" "ال يععذكرون بسععم هللا الععرحمن الععرحيم ال فععي أول قععراءتهم وال فععي آخرهععا"قععال الععراو : 
عع ،عنبععةوفععت؛ الععدال، علععى وخن: بكسععر الحععاء  "«اْلِحددَدَأةُ   "«باوالغددر » ،نععب، وهععي  ععاور معععروفكالع  دأ واحععدو الح 

 :َفُقْلددُت ِلْلَقاِسددمِ  :َقددالَ "واععؤذيهم، الععذ  يعقععر النععاس  العقععور "«والكلددب العقددوروالفددأرة »"ال ععاور األسععود المعععروف، 
يعأتي التنصعيع عليهعا، ال  الالحقعة، معن روايعة سععيد فعي الروايعاتوستأتي  ؟"ُتْقَتُا ِبُصْغر  َلَها :َقالَ  ؟َأَفَرَأْيَت اْلَحيَّةَ 

 ألنهعا أولعى بالقتعل  ؤذيعات السعابقة المفتثعون معن بعاب قيعاس األولعى عنعده علعى  القاسعمأن هعذا معن اجتهعاد  :يقال
القيعاس الجلعي، بصعغر   ،لعى القاسعم فيقيسعها بقيعاس األولعىألنه جاء التنصيع عليها، وال معان، أن يخفعى أمرهعا ع

 ذليلون. [( سورو التوبة29)] {َيَة َعن َيد  َوُهْم َصاِغُرونَ }َحتَّى ُيْعُطوْا اْلِجوْ رو ذليلة، لها، يعني تقتل وهي صاغ
ثَ " َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َشْيَبَة َحدَّ دار  َقداَل َنا ُغْنَدر  َعْن ُشْعَبَة ح و وَحدَّ َثَنا اْبُن اْلُمَثنَّدى َواْبدُن َبشَّ دُد ْبدنُ  :َحدَّ َثَنا ُمَحمَّ  َحددَّ

َثَنا ُشْعَبُة َقالَ "هو غندر الذ  ذكره  "َجْعَفر   ُث َعْن َسدِعيِد ْبدِن اْلُمَسديَِّب َعدْن َعاَِِشدَة  :َحدَّ َرِضدَي -َسِمْعُت َقَتاَدَة ُيَحدِ 



ُ َعْنَها ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َعْن النَِّبيِ   -َّللاَّ  خمدس  »" «أربع، كلهعن»وهناك  "«ُيْقَتْلنَ  َواِسيُ َخْمس  فَ » :َأنَُّه َقالَ  -َصلَّى َّللاَّ
فععي ب نععه الععذ   "«الحيددة والغددراب اْلبقددٌ يقددتلن فددي الحددا  والحددرم:»"االبتععداء بععالنكرو سععو غه الوصععف،  "«فواسدديُ 
أو لجميعع،  ،فهععل القتععل يخععتع بععاألبق،األبقعع،،  كونععهوهنععا وصععف ب ،وفععي  هععره بيععاض، هنععاك لععم يوصععف ،بيععاض
 هل القيد مؤثر  األبق،. يعني  بخالف ما استثني غراب الخرعالغربان 

 طالب:........
خلونعا كوننعا نمشعي  األبقع، أغلعب معن غيعره   عال  وتقييعد،  :هذا  ن قلنعا ، يه، والقاعدو يحمل الم ل  على المقيد

وقي ععد فععي الروايععة األخععر  بكونععه  تقييععد،علععى الجععادو، علععى القواعععد المقععررو عنععد أهععل العلععم، جععاء الغععراب مععن غيععر 
ال لح عة  بعاب التخصعيع أو معن بعاب التقييعد  يكون منهل مثل هذا  :أوالً أبق،،  قبعل هعذا، هعل هعو تخصعيع وا 
 تقييد 

 واده تخصيص.، فوهذا أخبث ،شاما لها -وصف الخبث-ْلن الوصف  طالب: تخصيص؛
معععن بعععاب العمعععوم والخصعععوع أو معععن بعععاب أن معععا بعععين العععروايتين  :هعععل نقعععول، ال، خلونعععا علعععى السعععؤال الم عععروح

 والتقييد اإل ال  
 .....طالب:...

 ،ال :تقييعد نقعولمعن فعي جميع، العمومعات، كعان علعى هعذا كعل معا جاءنعا نلغي باب التقييد كان ما هو على هوانا، 
 .لوال نلغي، ال ما ينف، هذانحمله على أنه من باب العام والخاع 

 .....طالب:...
  الغربان أو فرد من أفراد الغربان  نقول األبق،..

 .....طالب:...
 ، واألبق،  خوان، البقعة وصفدعونا يا 
 وصف. طالب:

ال فرد  خلونعا نرسعي ا ن علعى ب، فر  كبير جعدًا فعي الحكعم،   ومغر   مشر   تر  الفر  بينهما في الحكم  ،اجتهاد وا 
 الغععراب فععي الروايععة الثانيععةسععاحل، ا ن الغععراب األبقعع، فععرد مععن أفععراد الغععراب الم لعع ، الغععراب الععذ  بععدون قيععد، 

البقععة قيعد فعي الغعراب  :أو نقعولالعذ  لعم يوصعف فعي الروايعة األولعى،  الموصوف بكونه أبق، فرد من أفراد الغراب
 ذا والغععراب األبقعع، فععرد مععن أفععراد الغععراب، ال شععك أن البقعععة وصععف،  الثععاني، نقيععد بععه الغععراب فععي الروايععة األولععى 

العذ  هعو التقييعد، تقليعل أوصعاف الم لع ، فالتقييعد  ،ين النصعين معا بعين تفعاوت األوصعاف ذا كعان بعوصعف،  :قلنا
وهناك غراب  ،وهناك أسود ،فرد من أفراد الغربان، هناك أبق، :لثن  ذا قلنا نوذ  يلخمنا أن نحمل هذا على هذا وحي
ا  ال يحتعاج أن نحمعل الععام علعى الخعاع، لمعاذ وحينوعذ   ،فاألبق، فرد من أفراد الغربانأنواع،  ، وغراب البين،الخرع

 لماذا ال نحمل العام على الخاع هنا 
 .....طالب:...

 من األسود الخالع يعني هل األبق، أولى بالقتل 
 .....طالب:...



ال يقتعل  ال  :وقلنعا ،تقييعد حملنعا الم لع  علعى المقيعد :هو المسعألة داوعرو بعين التقييعد والتخصعيع، فعان قلنعاال، ال، 
ذا قلنا  ،الخعاع مقعدم علعى الععام :وحينوعذ  نقعول ،واألبقع، فعرد معن أفعرادهأفعراد  لعهتخصيع الغراب عام  :األبق،، وا 

ال مععا يصععل؛  ، والغععراب األبقعع، فععرد مععن أفععراد الغععراب، فهععل التععأثير للوصععف أو عنععدنا البقعععة وصععف يصععل؛ هععذا وا 
 التأثير للفردية 

 .....طالب:...
فر من حمل الم ل  على المقيد، االتحعاد فعي الحكعم من باب اإل ال  والتقييد ما لنا م :ال، هو أحيانًا  ذا قلنا ،ال
ألن  من أفراد العام الذ  هو الغعراباألبق، فرد  :حمل الم ل  على المقيد  ذا قلناالسبب موجود، ال مفرد لنا من و 

ال معا يقتضعي الغراب أبق، وأسود وخرع له أفراد، والتخصيع تقليل أفعراد الععام،   فمثعل هعذا يقتضعي التخصعيع وا 
ال ما يقتضيهذا ا    لسيا  يقتضي وا 

 .....طالب:...
 لماذا 

 .....طالب:...
 يكفي لعدم التخصيع   بس يكفي
 .....طالب:...

العععام ال يقتضععي التخصعععيع،  نمععا ذكعععر بعععض األفعععراد لالهتمععام بعععه  ذكععر بعععض أفعععراد العععام بحكعععم  موافعع  لحكعععم
بقعع، أثثععر مععن عنايتنععا بقتععل بقتععل األون عنايتنععا األسععود واألبقعع،، تثععوالعنايععة بشععأنه، وعلععى هععذا يقتععل كععل غععراب، 

ومثعل  ،ألن ذكر الخاع بحكم  مواف  لحكم العام ال يقتضي التخصيع، وعلى كل حال المسعألة خالفيعة األسود 
وجعلععت » «جعلععت لععي األرض مسععجدًا و هععوراً » :هععذا يوجععد فيععه الخععالف بكثععرو عنععد أهععل العلععم، يعنععي مثععل مسععألة

 و هو فرد  كالم  وال ألهل العلم.راب وصف أهل الت « هوراً تربتها 
 .....طالب:...
ال غيععر م ععاب   م ععاب ،راععد أن التننحععن نيعنععي  يععب  يععه،  ا ن   ععال  ثالثععة أيععام فععي أثثععر مععن   يععر م ععاب  وا 

، صععام صععيام ثالثععة أيععام مععن كععل شععهر، وجععاء -عليععه الصععالو والسععالم-حععديث، وفععي أثثععر مععن وصععية مععن النبععي 
أنهعا ينبغعي أن يعتنعى بهعا، ال أنهعا  ذا فاتعت البعيض ال يصعام معن ما يدل على والعناية بها البيض لالهتمام بشأن 

ال واضع؛ و عمعوم أيعام الشعهر، األيام البيض أفراد، ثالثة أفراد معن فاأليام البيض أفراد من أيام الشهر، كل شهر،  ا 
 ما هو واض؛ 

 فاتت البيض ما نصوم ثالثة أيام  يعني  ذا
 .....طالب:...
والتقييععد ألن الفععر  بععين التخصععيع والتقييععد، التخصععيع تقليععل أفععراد،  ا اإلخععوان المسععألة فععي غايععة الدقععة شععوفوا يعع

لثعن  ذا ن رنعا  لعى الغعراب الموصعوف بهعذا الوصعف فهعو فعرد  : وصف فاذا ن رنا  لى البقعة قلناتقليل أوصاف، 
ال يجععوخ قتععل الغععراب  ال األبقعع،، ون ععروا  لععى  :ن يقععوليختلفععون مععنهم مععمععن أفععراد العععام، ولععذا لدقععة هععذه المسععألة 

ذا قلنعاتقييد  :الوصف، وقالوا أن الغعراب األبقع،،  :وحينوذ  يحمل الم ل  على المقيد لالتحاد فعي الحكعم والسعبب، وا 



ذكعععر الخعععاع بحكعععم  موافععع  لحكعععم الععععام ال يقتضعععي  :قلنعععاالغعععراب الموصعععوف بكونعععه أبقععع، فعععرد معععن أفعععراد الععععام، 
  .ع،  نما يذكر للعناية به واالهتمام بشأنه ولعل هذا أولىالتخصي

ٌُ َواْلَفددْأَرُة َواْلَكْلددُب اْلَعُقددوُر َواْلُحددَديَّا :ِفددي اْلِحدداِ  َواْلَحددَرمِ يقددتلن  خمددس فواسددي»" هععذه الخمععس  "«اْلَحيَّددُة َواْلُغددَراُب اْْلَْبَقدد
علعى العلعة أن يلحع  ومقتضعى التنصعيع صعة، هعذه هعي العلعة المنصو ها، العلة المنصوصة الفسع ، لتقالعلة في 

معع، أنهععا منصوصععة، يعنععي وصععف مععؤثر لثععن هععل اتفعع  العلمععاء علععى هععذه العلععة   فععي العلععة بهععا كععل مععا يشععاركها 
العلععة كونهععا ال تؤكععل، الوصععف الجععام، لهععا كونهععا ال  :الشععافعية يقولععون ومنصععوع عليععه، جععام، لهععذه الخمععس، 

وأنهعا كلهعا تشعترك فعي الفسع ، لثعن سعيا  الحعديث ومعا يشعم  منعه  ال يؤكعل لعى هعذا يجيعخون قتعل كعل معا تؤكل، فع
يقتععل كععل مععؤذ ، نبععي نععأتي  لععى مثععال، تبععي تختلفععون  :األذ ، وأنهععا مؤذيععة، فمععن ن ععر  ليهععا مععن هععذه الحيثيععة قععال

ال ما يقتفيه، يمكن تصدرون   ل عن عددكم أقوال، الوخغ يقتل وا 
 طالب: ورد نص في قتله.

  في الحرم نع
 .عام ل ليس في الحرمطالب: 

 .الثالم على الحرم
 من باب أولى أنه يقتا في الحرم.إذا كان يقتا خار  الحرم فطالب: 

  يب والصيد يقتل خارج الحرم 
 ....نصوصجاءت فيه الصيد طالب: 

 .....طالب:...
ال في قتلهوبيان العلة النصية وهي فاسقة، نعم ما يؤذ  ال شك  ،على هذه الخمس لثن االقتصار ، األسد يقتعل وا 

معن ألنها مؤذيعة، الصعاول   يقتل بال نخاع، غيره من الحيوانات المفترسة، النمر، الحيوانات المفترسة تقتلما يقتل  
لثعن  : أن العوخغ معؤذ ، وال شعك أنعه معؤذ   ذا قلنعا، لثعن األشعياء التعي ال تعؤذ    ألنعه معؤذ  أ  نوع  كعان يقتعل

ن يكعون مؤذيعًا  ألن بععض النعاس ال ي يع  رؤيعة واتقخخ من مشاهدته يكفعي أل ،رؤاتههل كون اإلنسان ينفر من 
ال ما يكفي  الوخغ،   يكفي وا 
 يكفي.ما  طالب:
 ألنه قد يتقخخ من أشياء ال يجوخ قتلها.  ما يكفي
 ..صغار هذهطالب: 

معا هعي مسعألة  لحعا  ذ  صعغارها التعي ال تعؤ العلعة تعؤثر فعي اإللحعا ، أمعا  ما دام منصوع عليهعا باسعمها تقتعل،
ال مععو  ععاهرولعو لععم يشععملها عمعوم العلععة، ، يشععملها عمعوم الععنع، بعالنع لثععن لععو    عمعوم الععنع يشعمل  عاهر وا 
هل يشمله عموم النع في تحرام الخنخار  أو يشعمله  نصوع سألنا عن خنخار البحر مثالً نفرع العموم والرجعنا 

 فيها، علينا بما بين أيدينا. مساول ت ول لو أخذنا نست ردعموم الحل ميتته  
 ها يقتا في الحرم؟ طالب: الووغ

 يقتل نعم. يقتل يقتل، مؤذ  هو،



ه يمكعن أنعت ال تن عر أنعولعذلك أمرنعا بقتلعه،  ،معؤذ   بععًا، هعو  بععه معؤذ العلة األولى أذ ، ما قتل  ال ألذ ، 
شعرع قتلعه العلعة التعي معن أجلهعا  ، فضاًل عن كونه بالسقف أو بالجعدار،ما تضركيمشي على يدك أو على رجلك 

 فهو مؤذ  ب بعه.هي األذ ، 
 .....طالب:...

فقتلعه  «اللهم سلط عليه كلبعًا معن كالبعك»كلب، وجاء تسمية األسد السباع المؤذية عقور، وش فيه   الثلب العقور
 ا تصغير حدأو، واألصل أن يقول: حدي ة.الحدي   فهو كلب،األسد، 

بِ " َثَنا َأُبو الرَّ َثَنا ِهَشداُم ْبدُن ُعدْرَوَة َعدْن َأِبيدِه َعدْن َعاَِِشدَة وَحدَّ َثَنا َحمَّاد  َوُهَو اْبُن َوْيد  َحدَّ ٌِ الوَّْهَراِنيُّ َحدَّ ُ -ي َرِضدَي َّللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ : َقاَلْت  -َعْنَها اْلَعْقَرُب َواْلَفْأَرُة َواْلُحدَديَّا  :َخْمس  َفَواِسُي ُيْقَتْلَن ِفي اْلَحَرمِ » :-َصلَّى َّللاَّ

 ."«َواْلَكْلُب اْلَعُقورُ 
َثَناه َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َشْيَبَة َوَأُبو ُكَرْيب  َقاَل " ْسَناد :وَحدَّ َثَنا ِهَشام  ِبَهَذا اإلِْ َثَنا اْبُن ُنَمْير  َحدَّ  ."ِ َحدَّ
َثَنا ُعَبْيُد َّللاَِّ ْبُن ُعَمَر اْلقَ " ٌ   :قدالَواِريِريُّ وَحدَّ َثَنا َيِويدُد ْبدُن ُوَرْيد َثَنا َمْعَمدر  َعدْن الوُّْهدِريِ  َعدْن ُعدْرَوَة َعدْن  :قدالَحددَّ َحددَّ

ُ َعْنَها-َعاَِِشَة  ُ َعَلْيدِه َوَسدلَّمَ -َقاَل َرُسدوُل َّللاَِّ : َقاَلْت  -َرِضَي َّللاَّ  :َخْمدس  َفَواِسدُي ُيْقدَتْلَن ِفدي اْلَحدَرمِ » :-َصدلَّى َّللاَّ
 ."«اْلَفْأَرُة َواْلَعْقَرُب َواْلُغَراُب َواْلُحَديَّا َواْلَكْلُب اْلَعُقورُ 

ْسَنادِ " :ثم قعال وَّاِق َأْخَبَرَنا َمْعَمر  َعْن الوُّْهِريِ  ِبَهَذا اإلِْ َثَناه َعْبُد ْبُن ُحَمْيد  َأْخَبَرَنا َعْبُد الرَّ َأَمَر َرُسدوُل َّللاَِّ  :َقاَلْت  :وَحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َصلَّى- ٌ   ،ِبَقْتِا َخْمِس َفَواِسَي ِفي اْلِحاِ  َواْلَحَرمِ  -َّللاَّ أمدر رسدول  ،ُثمَّ َذَكَر ِبِمْثِا َحدِديِث َيِويدَد ْبدِن ُوَرْيد

، -صععلى هللا عليععه وسععلم-وهنععا أمععر رسععول هللا  «خمععس فواسعع  يقععتلن» هنععاك خبععر "-صددلى هللا عليدده وسددلم-هللا 
، كأنععه قععال: اقتلععوا هعععذه -صععلى هللا عليععه وسععلم-أمعععر رسععول هللا أو يجععوخ قتلهععا  خمععس  فهععل يجععب قتععل هععذه ال

فعلعى كعل حعال األمعر بععد الح عر القعول المحقع  فيعه، أن األمعر ألنه بعد ح عر، اإلباحة لماذا  الفواس  الخمس، 
 ن  باحة، ما كان عليه قبل الح ر.ما يلخم أن يكو يعود  لى ما كان عليه قبل الح ر، 

 .....لب:...طا
 قتعل كعل شعيء ال يصعاد وال يثعار، هعذا األصعل، األصعل منع، عدم القتل في الحعرم، معن دخلعه كعان آمنعًا، والصعيد 

ال ما يقتل لثن تبعًا لهذا من أحدث في الحرم،   من قتل في الحرم يقتل وا 
 يقتا. طالب:

ال ما يقتع   يقتع وا 
 .....طالب:...

عليعه الصعالو -وهعو محصعن فعي الحعرم يعرجم، والنبعي ،  ذا خنعى عليعه الحعد  ذا قتعل فعي الحعرم يقعامالجمهعور، وهم 
ن كعان فعي السعاعة  متعلع وهو  أمر بقتل ابن خ ل -والسالم عليعه الصعالو -أحلعت للنبعي التعي بأسعتار الثعبعة، وا 
 معنلثعن يبقعى أن معن أحعدث خعارج الحعرم ثعم لجعأ  ليعه،  ور علعى أن معن أحعدث فعي الحعرم يقتعل ، الجمه-والسالم

كمععا فععي ربععة حععرم ال يعيععذ عاصععي وال فععارًا بخوالأحععدث خععارج الحععرم ثععم لجععأ  ليععه الجمهععور أيضععًا علععى أنععه يقتععل، 
ن لم يكن مرفوعًا، أبو حنيفة يقول: من أحدث خعارج الحعرم   ثعم لجعأ  ليعه ال يقعام عليعه الحعد فعي الحعرم الصحي؛ وا 



يضي  عليه حتى يخرج، ثم من، عنه ال عام والشراب، يومن دخله كان آمنًا،  نما يضي   عليه، ألنه دخل الحرم، 
 عليه الحد خارج الحرم. يقام

 طالب:.......
( 63)] } َفْلَيْحَذِر الَِّذيَن ُيَخاِلُفوَن َعْن َأْمرِِه َأن ُتِصديَبُهْم ِفْتَندة  َأْو ُيِصديَبُهْم َعدَذاب  َأِلديم { األصل في األمر الوجوب،

والمحقع  كثير منعا ي لقعون األمعر بععد الح عر ل،باحعة، بعد ح ر، هذا أمر لثن  ب األصل فيه الوجو  [سورو النععور
}َفددِذَذا ُقِضددَيِت  [( سععورو األحععخاب53)] }َفددِذَذا َطِعْمددُتْم َفانَتِشددُروا{ فععي المسععألة أنععه يعععود  لععى مععا كععان عليععه قبععل الح ععر

ُة{ ََ  .[( سورو الجمعة10)] الصَّ
 .....طالب:...

ومثلعه   كمعا قعال ابعن حعخم، ال يجعوخ الجلعوس بععد األثعل كل من  عم يتوكل على هللا يمشين هل هذا يلخم منه أ
  من صلى الجمعة يذهب  لى السو  وابي، ويشتر  

 .....طالب:...
 ألة  لى ما كانت عليه قبل الح ر.نعم هذا بعد ح ر، فتعود المس

ًَ. في قتلها كالووغ ورديعني لكن بعضها طالب:   ..مث
 يبقى حكمها  ذا كانت على حسب الضرر المترتب عليها، قد يجب قتلها. يه معروف، 

 ؟... الغرابطالب:
 ال ال، ما ينتف، به.

 .....طالب:...
  وش يصيد الغراب 

 .....طالب:...
 ال، ما يستفاد منه. ،ال

 والسحرة يستخدمون الغراب..المشعوذين طالب: 
 .[( سورو الليل4)] }ِإنَّ َسْعَيُكْم َلَشتَّى{على كل حال المسألة 

َثِني َأُبو الطَّاِهِر َوَحْرَمَلُة َقاَل " َبْيدِر َعدْن  :وَحدَّ َأْخَبَرَنا اْبُن َوْهدب  َأْخَبَرِندي ُيدوُنُس َعدْن اْبدِن ِشدَهاب  َعدْن ُعدْرَوَة ْبدِن الوُّ
ُ َعْنَهدا-َعاَِِشَة  ُ َعلَ -َقداَل َرُسدوُل َّللاَِّ : َقاَلدْت  -َرِضَي َّللاَّ َوابِ  ُكلَُّهدا َفَواِسدُي » :-ْيدِه َوَسدلَّمَ َصدلَّى َّللاَّ َخْمدس  ِمدْن الددَّ

 ."«ُتْقَتُا ِفي اْلَحَرِم اْلُغَراُب َواْلِحَدَأُة َواْلَكْلُب اْلَعُقوُر َواْلَعْقَرُب َواْلَفْأَرةُ 
َثِني ُوَهْيُر ْبُن َحرْ " َثَنا ُسدْفَياُن ْبدُن ُعَيْيَندَة َعدْن الوُّْهدِريِ   :َهْيدر  َعْن اْبدِن ُعَيْيَندَة َقداَل وُ  اً ب  َواْبُن َأِبي ُعَمَر َجِميعوَحدَّ َحددَّ

ُ َعْنددهُ -َعددْن َسدداِلم  َعددْن َأِبيددِه  ُ َعَلْيددِه َوَسددلَّمَ -َعددْن النَِّبدديِ   -َرِضددَي َّللاَّ َخْمددس  َل ُجَندداَح َعَلددى َمددْن » :َقددالَ  -َصددلَّى َّللاَّ
 لثعن عنعدنا مسعألتان: فيعه رفع، اإلثعم المترتعب علعى الفععل األصعل  رف، الجنعاحال جناح، يعني  "«َقَتَلُهنَّ ِفي اْلَحَرمِ 

لثععن جععاء  رفعع، اإلثععم المرتععب علععى الفعععل ، عنععدنا رفعع، الجنععاح هنععا األصععل فيععه رفعع، اإلثععم، فعع، الجنععاحفععي آيتععين ر  
فععي  ، الجنععاح رفعع، اإلثععم، ورفعع، الجنععاحاألصععل فععي رفععفععي السعععي، ورفعع، الجنععاح عنععدنا رفعع، الجنععاح فععي القصععر، 

ََِة{}فَ  د لعيس بواجعب علعى والجمهعور علعى أن القصعر  [( سعورو النسعاء101)] َلْيَس َعَلْيُكْم ُجَنداح  َأن َتْقُصدُروْا ِمدَن الصَّ



ََ ِبِهَمددا{ هععذا بالنسععبة للقصععر  هععل هععو رخصععة أو عخامععة ،خععالف  بيععنهم ََ ُجَندداَح َعَلْيددِه َأن َيطَّددوَّ ( سععورو 158)] }َفدد
أن لعو اسعتعملنا وهنا رف، الجناح، يعنعي األصعل من أركان النسك في الحج والعمرو، الجمهور على أنه ركن  [البقعرو

العذ  يتخيلعه معن ي عوف اإلثعم المتخيعل  ،فعي السععيلثعن رفع، اإلثعم  : يرفع، اإلثعم قلنعاوضععه األصعلي اللفع  علعى 
فع، هعذا ر  ه  ثعم، ال شعك أن سععي الععرب فعي الجاهليعة فيعالععرب فعي الجاهليعة، بينهما وقد استحضر ما كعان يفعلعه 

لععو لقصععر الصععالو، رفعع، الجنععاح بالنسععبة مثلععه للنصععوع األخععر ، مععن السعععي وبقععي حكمععه المتوقعع، المتخيععل اإلثععم 
واجععب قصععر الصععالو، وعنععده فععي المسععألتين، عنععده قصععر الصععالو حكمععه واجععب،  لععى مععذهب أبععي حنيفععةن رنععا  
حنيفععة أقععل، معع، أنععه فهععم مععن رفعع، الجنععاح فععي األثثععر علععى أنععه ركععن، ركععن مععن أركععان النسععك، وعنععد أبععي السعععي 

ن دعععم فهمععه بقععول عاوشععة: قصععر ال ركعتععين فععأقرت فععي السععفر وخاععدت فععي  "فرضععت الصععالو ركعتععينالوجععوب، وا 
خعوف معن المنع، معن القتعل فعي فاألصل في رف، الجناح رف، اإلثم، والجناح هو اإلثم، وهنا رف، ل،ثم المت "الحضر
 الحرم.

َثِني ُوَهيْ " َثَنا ُسدْفَياُن ْبدُن ُعَيْيَندَة َعدْن الوُّْهدِريِ   :َعْن اْبدِن ُعَيْيَندَة َقداَل ُوَهْيدر   اً ب  َواْبُن َأِبي ُعَمَر َجِميعُر ْبُن َحرْ وَحدَّ َحددَّ
ُ َعْنددهُ -َعددْن َسدداِلم  َعددْن َأِبيددِه  ُ َعَلْيددِه َوَسددلَّمَ -َعددْن النَِّبدديِ   -َرِضددَي َّللاَّ  ُجَندداَح َعَلددى َمددْن َخْمددس  َل » :َقددالَ  -َصددلَّى َّللاَّ

ْحَرامِ َقَتَلُهنَّ ِفي اْلَحَرِم  م من المحعرم ولعو كعان يعني في الحرم داخل حدود الحرم ولو من غير محرم، واإلحرا "«َواإلِْ
ِفددي اْلُحددُرِم  :ِفددي ِرَواَيِتددهِ وَقدداَل اْبددُن َأِبددي ُعَمددَر  «اْلَفددْأَرُة َواْلَعْقددَرُب َواْلُغددَراُب َواْلِحددَدَأُة َواْلَكْلددُب اْلَعُقددورُ »" :خععارج الحععرم

ْحَرامِ   ."َواإلِْ
َثِني َحْرَمَلُة ْبُن َيْحَيى " :قال َأْخَبَرَنا اْبُن َوْهب  َأْخَبَرِني ُيوُنُس َعْن اْبِن ِشَهاب  َأْخَبَرِني َسداِلُم ْبدُن  -هو التجيبعي-َحدَّ

ُ عَ -َعْبِد َّللاَِّ َأنَّ َعْبَد َّللاَِّ ْبَن ُعَمَر  ُ َعَلْيدِه َوَسدلَّمَ -َقاَلْت َحْفَصُة َوْوُ  النَِّبيِ   :َقالَ  -ْنُهَماَرِضَي َّللاَّ َقداَل  :-َصدلَّى َّللاَّ
 ِ ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َرُسوُل َّللاَّ َوابِ  ُكلَُّهدا َفاِسدي  َل َحدَرَ  َعَلدى َمدْن َقدَتَلُهنَّ اْلَعْقدَرُب َواْلُغدَراُب » :-َصلَّى َّللاَّ َخْمس  ِمْن الددَّ

 ."«َدَأُة َواْلَفْأَرُة َواْلَكْلُب اْلَعُقورُ َواْلحِ 
َثَنا َوْيدُد ْبدُن ُجَبْيدر  َأنَّ َرُجدًَ َسدَأَل اْبدَن ُعَمدَر َمدا يَ "ثم قال:  َثَنا ُوَهْيدر  َحددَّ َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُيوُنَس َحدَّ ْقُتدُا اْلُمْحدِرُم ِمدْن َحدَّ
َوابِ   ِ َأْخَبَرْتِني ِإْحَدى ِنْسَوةِ  :َفَقالَ  ؟الدَّ ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - َرُسوِل َّللاَّ أمر الضعمير  ،أن تقتا" َأْو ُأِمرَ  َمرَ َأنَُّه أَ  -َصلَّى َّللاَّ

 ا مر هنا.. أو أ مر ، -عليه الصالو والسالم-نا هو النبي يعود ا مر ه
 ......طالب:...

لثععن هنععا فععي الععنع   -عععخ وجععل-أن ا مععر هععو هللا  «أمععرت أن أسععجد علععى سععبعة أع ععم» :ال  شععكال فععي حععديث
 ، وأ مر -جل وعال-شك المبلم عن ربه  بال -عليه الصالو والسالم-َأمر هو الرسول  الذ  معنا
 .....طالب:...

 ...مر أن يقتللقال: أ   -جل وعال-وا مر هو هللا  ،-عليه الصالو والسالم-كان المراد المأمور النبي  لو
 .....طالب:...

بعال  شعكال،  -عليه الصالو والسعالم-ا مر هو النبي ، َأمر، -عليه الصالو والسالم-أنه بال شك يعود  لى النبي 
 ،يعنعي معن بععد الصعحابي، هعل شعك قعال: قعال الصعحابياللفع  األصعلي ، هعل أو أ مر، يعني هعذا شعك معن العراو  

حابة، ولعذا أو أ مر، ، يعني الص -عليه وسلم صلى هللا-: أمر رسول هللا -عليه الصالو والسالم-وهو خوج النبي 



مععر أن يقتععل التعبيععر أن يقععول: أ  لثععان  -عليععه الصععالو والسععالم-، ولععو كععان المععأمور هععو النبععي قععال: أن تقتععل الفععأرو
 -عليه الصالو والسالم- سواء كان آمر أو مأمور ال فر   وعلى كل حال الفأرو والعقرب،

 .....طالب:...
ال َيقتل  لباقي أ  نسخة معك  عبد ا   ي قتل وا 

 .....طالب:...
ل أو ناوبه، من أجل ناوب الفاععل، هعذا معا فيعه  شعكال، الفر  في تأنيث الفعل وتذكيره من أجل الفاع ما في فر ،

-وا معر هعو هللا  ،-عليعه الصعالو والسعالم-المعأمور النبعي كون أو أ مر أن يقتل، هذا يال، اإلشكال في أن يقتل، 
 .-عخ وجل

 .....لب:...طا
 وش يقول  عندك  َيقتل

 .....طالب:...
 القاف وش عليها 

 عندي يا شيخ الحركتين.طالب: 
 ساثنة على الوجهين القاف.

 ....طالب:...
يبقى، لثن  ن كانت الياء مفتوحة، خالع  التاء أو الياء مضمومة ما يحل اإلشكال، َيقتل، هو اإلشكال في كون 

  فعر ،آمعر أو معأمور ال -عليعه الصعالو والسعالم-، وسعواء كعان -الصعالو والسعالم عليعه-هو النبي يكون المأمور 
  .-عليه الصالو والسالم-فهو ال ين   عن الهو  سواء كان آمر أو مأمور 

 ."«اْلَفْأَرَة َواْلَعْقَرَب َواْلِحَدَأَة َواْلَكْلَب اْلَعُقوَر َواْلُغَرابَ »"
وَخ حَ " َثَنا َشْيَباُن ْبُن َفرُّ َثَنا َأُبو َعَواَنَة َعْن َوْيِد ْبِن ُجَبْير  َقالَ َحدَّ َوابِ   :دَّ ُجدُا ِمدْن الددَّ َسَأَل َرُجا  اْبَن ُعَمَر َما َيْقُتُا الرَّ

 .؟"َوُهَو ُمْحِرم  
َثْتِني ِإْحَدى ِنْسدَوِة النَِّبديِ  " :َقالَ  ُ َعَلْيدِه َوَسدلَّمَ -َحدَّ ْتدِا اْلَكْلدِب اْلَعُقدوِر َواْلَفدْأَرِة َواْلَعْقدَرِب َأنَّدُه َكداَن َيدْأُمُر ِبقَ  -َصدلَّى َّللاَّ

 :َقعالَ صعار المجمعوع كعم  الثلعب العقعول والفعأرو والعقعرب والحعديا والغعراب والحيعة  سعت،  ،"َواْلُحَديَّا َواْلُغَراِب َواْلَحيَّةِ 
اَلو  َأْيضاً  ، جعاء الحيعة والعقعرباألمعر بقتعل تقتل هذه األشياء والمسلم يصلي، يقتلها وهو يصعلي، وجعاء  ،َوف ي الصَّ

 .«اقتلوا الحية والعقرب في الصالو»األمر: 
 ........طالب:
ولعو انصعرف : لعه أن يقتلهعا من يقول ومن أهل العلمبس ال ينصرف عن جهة القبلة وال يكثر الحركة، يتحرك  يه 

له فعي الصعالو، لثعن ينبغعي أن  هذا عمل مأذون به ال أثرحركة، هذا عمل مأذون به، عن جهة القبلة ولو كثرو ال
ينبغععي أن يحتععال لهععا، فععان بععل الععركن األع ععم بعععد الشععهادتين، يعنععي ركععن مععن أركععان اإلسععالم، يحتععال للصععالو، 

 والقتل ال بد منه.انصرف عن وجهة القبلة يستأنف، 
 ْلنها قد تأتي من الخلف، الحية بالذات؟طالب: 



 يستأنف صالته.و ا ويقتلهعلى كل حال  ذا جاءت من الخلف ينصرف 
 فروخ....طالب: 

 فروخ أعجمي. أعجمي، أعجمي،
َثَنا َيْحَيى ْبُن َيْحَيى َقدالَ " ٌ  َعدْن اْبدِن ُعَمدَر  :وَحدَّ ُ َعْنُهَمدا-َقدَرْأُت َعَلدى َماِلدك  َعدْن َنداِف -َأنَّ َرُسدوَل َّللاَِّ  -َرِضدَي َّللاَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َوابِ  َلْيَس َعَلدى اْلُمْحدِرِم ِفدي َقدْتِلِهنَّ ُجَنداح  َخْمس  ِمنْ » :َقالَ  -َصلَّى َّللاَّ اْلُغدَراُب َواْلِحدَدَأُة َواْلَعْقدَرُب  : الدَّ
 ."«َواْلَفْأَرُة َواْلَكْلُب اْلَعُقورُ 

َثَنا اْبدُن ُجدَرْيج  َقدالَ و "ثم قال:  َثَنا ُمَحمَُّد ْبدُن َبْكدر  َحددَّ َثَنا َهاُروُن ْبُن َعْبِد َّللاَِّ َحدَّ ٌ   :َحدَّ َمداَذا َسدِمْعَت اْبدَن  :ُقْلدُت ِلَنداِف
َوابِ  َفَقاَل ِلدي ٌ  َقداَل َعْبدُد َّللاَِّ  :ُعَمَر ُيِحاُّ ِلْلَحَراِم َقْتَلُه ِمْن الدَّ ُ َعَلْيدِه َوَسدلَّمَ -َسدِمْعُت النَِّبديَّ : َنداِف  :َيُقدولُ  -َصدلَّى َّللاَّ

َوابِ  َل ُجَناَح َعَلى َمْن َقتَ »  ."«َلُهنَّ ِفي َقْتِلِهنَّ اْلُغَراُب َواْلِحَدَأُة َواْلَعْقَرُب َواْلَفْأَرُة َواْلَكْلُب اْلَعُقورُ َخْمس  ِمْن الدَّ
وَخ  َثَنا َشددْيَباُن ْبددُن َفددرُّ َثَناه ُقَتْيَبددُة َواْبددُن ُرْمددح  َعددْن اللَّْيددِث ْبددِن َسددْعد  ح وَحدددَّ منعع، مععن يسععأل عععن فععروخ لمععاذا -وَحدددَّ

َثَنا َجِريحَ " -ف  ألنه أعجمعيالصر  َثَنا  اً ر  َيْعِني اْبَن َحاِوم  َجِميعدَّ َثَنا َأُبدو َبْكدِر ْبدُن َأِبدي َشدْيَبَة َحددَّ ٌ  ح وَحددَّ َعْن َنداِف
َثَنا اْبُن نُ  َثَنا َأِبدي َجِميعدَعِليُّ ْبُن ُمْسِهر  ح وَحدَّ َثَنا اً َمْيدر  َحددَّ َثِني َأُبدو َكاِمدا  َحددَّ َثَنا  َعدْن ُعَبْيدِد َّللاَِّ ح وَحددَّ َحمَّداد  َحددَّ

َثَنا َيِويُد ْبُن َهاُرون  َثَنا اْبُن اْلُمَثنَّى َحدَّ حاء، التي هي حعاء يكثر من هذه ال -رحمه هللا تعالى-مسلم  "َأيُّوُب ح وَحدَّ
 :قععال ،مععن تلتقععي فيععه هععذه األسععانيدوجمعهععا علععى  لععى  سععناد، يسععتفاد منهععا اختصععار األسععانيد التحواععل مععن  سععناد  

ٌ  َعدْن اْبدِن ُعَمدَر َأْخبَ " ُ َعْنُهَمدا-َرَنا َيْحَيى ْبدُن َسدِعيد  ُكداُّ َهدُؤَلِء َعدْن َنداِف ُ َعَلْيدِه -َعدْن النَِّبديِ   -َرِضدَي َّللاَّ َصدلَّى َّللاَّ
ٌ  َعْن اْبدِن ُعَمدَر  ،ِبِمْثِا َحِديِث َماِلك  َواْبِن ُجَرْيج   -َوَسلَّمَ  ُ َعْنُهَمدا-َوَلْم َيُقْا َأَحد  ِمْنُهْم َعْن َناف َسدِمْعُت  -َرِضدَي َّللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -النَِّبيَّ  ٌَ اْبدَن ُجدَرْيج  َعَلدى  ،يعندي لدم يرفعده إل ابدن جريدر ،ِإلَّ اْبُن ُجَرْيج  َوْحدَدهُ  -َصلَّى َّللاَّ َوَقدْد َتداَب

 ."قَ اَذِلَك اْبُن ِإْسحَ 
َثِنيِه َفْضُا ْبُن َسْها  " َثَنا يَ  :قالوَحدَّ ٌ  َوُعَبْيِد َّللاَِّ ْبِن َعْبدِد اَ َأْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسح :قالِويُد ْبُن َهاُروَن َحدَّ َق َعْن َناِف

ُ َعْنُهَمددا-َّللاَِّ َعددْن اْبددِن ُعَمددَر  ُ َعَلْيددِه َوَسددلَّمَ -َسددِمْعُت النَِّبدديَّ  :َقددالَ  -َرِضددَي َّللاَّ يقععول: فععي  شععكال هنععا   "-َصددلَّى َّللاَّ
 ال ابععن جععراج مععن ابععن  سععحا ، يعنععي مععا رفعععه بععن جععراج وحععده، وقععد تععاب، ابععن جععراج علععى ذلععك  ال ا ...سععمعت

مععاذا سععمعت ابععن  :حععدثنا ابععن جععرا؛ قععال: قلععت لنععاف،ابععن جععراج وش دخلععه فععي حععديث ابععن عمععر  حععديث عاوشععة، 
ليعه معن ال عر  جيعد، فالعذ  ي يقعول: مرفعوع، -مصعلى هللا عليعه وسعل-سعمعت النبعي  :ويأتي به قال عبعد هللا  عمر

كل هؤالء عن ناف، ععن ابعن ، هنا ابن جراج مرفوع، وأيضًا -صلى هللا عليه وسلم-مر عن النبي كلها عن ابن ع
بمثعل حعديث مالعك وابعن جعرا؛، ولعم يقعل أحعد معنهم  -عليه الصالو والسعالم-عن النبي  -رضي هللا عنهما-عمر 

 ال ابععن جععرا؛ وحععده، ا ن  -ى هللا عليععه وسععلمصععل-سععمعت النبععي  -رضععي هللا عنهمععا-عععن نععاف، عععن ابععن عمععر 
تأملوا يا  خعوان، ولعم يقعل أحعد معنهم، يعنعي هعؤالء المجتمععون ععن نعاف، ععن ابعن  النفي للرف، أو للرواية عن ناف، 

مع، أنعه لمعا رو  الحعديث  ال ابعن جعرا؛ وحعده،  -صعلى هللا عليعه وسعلم-سعمعت النبعي  -رضي هللا عنهمعا-عمر 
 عن مجموعة 

 .......طالب:.



عليعععه -، التعععي فيهععا المجموعععة عععن النبععي -صععلى هللا عليععه وسععلم-نعععم الروايععة التععي فيهععا المجموعععة ععععن النبععي 
 رواية ابن  سحا .، وكذلك أيضًا -صلى هللا عليه وسلم-والتي فيها ابن جرا؛ سمعت النبي  -الصالو والسالم

 .....طالب:...
 ...الم على الروايات، حديث ابن عمرال، هو الث
 .....طالب:...

 -عليعه الصعالو والسعالم-انتهينا من الرواية األخر ، انتهينا من هذه، يعنعي كونعه موقعوف ععن بععض نسعوو النبعي 
التصععرا؛ لثععن الخععالف فععي  مععا هععو موقععوف ، كلععه مرفععوع -عليععه الصععالو والسععالم-أنععه كععان، أنععه تعنععي الرسععول 

 -عليععه الصععالو والسععالم-فيكععون سععمعه مععن النبععي  -سععالمعليععه الصععالو وال-بسععماح ابععن عمععر للحععديث مععن النبععي 
وهععي  -عليععه الصععالو والسععالم- حععد  نسععاء النبععي الروايععات األولععى أنععه سععمعه بواسعع ة بععدون واسعع ة، ومقتضععى 

 -عليعه الصعالو والسعالم-، وهنا  حعد  نسعوو النبعي -عليه الصالو والسالم-قال: قالت حفصة خوج النبي حفصة، 
لعيس مععن  (ععن)ألن  يحتمعل الواسع ة  -عليععه الصعالو والسعالم-ععن النبعي  :ود أنعه  ذا قعالالمعراد حفصعة، المقصع

عليعه الصعالو -ه ععن النبعي لثنه صعرح بسعماع ( صيغة محتملة عن)ألنها صيغة محتملة،   عدم الواس ةالخمها 
و ، ومععر -سععالمعليععه الصععالو وال-بواسعع ة  حععد  خوجععات النبععي  -رضععي هللا عنهمععا-، فمععرًو يرويععه عمععر -والسععالم

  ع.بدون واس ة ويصرح بالسما -عليه الصالو والسالم-يرويه عن النبي 
َفدَذَكَر  «َخْمدس  َل ُجَنداَح ِفدي َقْتدِا َمدا ُقِتدَا ِمدْنُهنَّ ِفدي اْلَحدَرمِ »يقدول:  -صلى هللا عليده وسدلم-قال سمعت النبي "

 .ِبِمْثِلهِ 
َثَنا َيْحَيى ْبُن َيْحَيى َوَيْحَيى ْبُن أَ  َثَنا  :َيْحَيى ْبدُن َيْحَيدى َأْخَبَرَندا وَقداَل اْآَخدُرونَ  :يُّوَب َوُقَتْيَبُة َواْبُن ُحْجر  َقالَ وَحدَّ َحددَّ

ِ ْبدَن ُعَمدَر اِإْسمَ  ٌَ َعْبدَد َّللاَّ ُ َعْنُهَمدا-ِعيُا ْبُن َجْعَفر  َعْن َعْبِد َّللاَِّ ْبِن ِديَنار  َأنَُّه َسدِم وُل َقداَل َرُسد: َيُقدولُ  -َرِضدَي َّللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسدلَّمَ -َّللاَِّ  َخْمدس  َمدْن َقدَتَلُهنَّ َوُهدَو »" :( لعيس فيهعا التصعرا؛ بالسعماعععن)وقعال حكمهعا حكعم  :-َصلَّى َّللاَّ

 ."ِلَيْحَيى ْبِن َيْحَيى :ظُ َواللَّفْ ، «اْلَعْقَرُب َواْلَفْأَرُة َواْلَكْلُب اْلَعُقوُر َواْلُغَراُب َواْلُحَديَّا :َحَرام  َفََ ُجَناَح َعَلْيِه ِفيِهنَّ 
 .....طالب:...

 الرواية األولى 
 .....طالب:...

 عليه مسلم أو جاء بالحديث من  ر  كثيرو جدًا يعني هل اعتمد  تقصد أن مخرمة بن بكير ت ثلم فيه 
 .....طالب:...

و فععي الععروا  درجععة العليععاقععد ينععخل عععن الحععديث فععي بععاب لععيس لععه شععواهد،  ألن مسععلم ال يععورد  مععا يحكععم عليععهال،  ،ال
 :-رحمه هللا تعالى-ولذا يقول الحاف  العراقي  ،في الشواهدقد ينخل التي هي شر ه األصلي، 

 وقعععععععععععععععععععععال جملعععععععععععععععععععععة الصعععععععععععععععععععععحي؛ ال
 فاحتعععععععععععاج أن ينعععععععععععخل فعععععععععععي اإلسعععععععععععناد  

 

 توجعععععععععععععععععد عنعععععععععععععععععد مالعععععععععععععععععك  والنعععععععععععععععععبال 
  لععععععععععععععى يخاععععععععععععععد بععععععععععععععن أبععععععععععععععي خاععععععععععععععاد  

 

 ال  را  واحد.ألنه ال يذكر حديث ليس له   ينخل مسلم أحيانًا، ما يضر 
 .....طالب:...



متنهعا يختلعف مع، الروايعات  ألخر ، تختلف م، الروايات األخعر  في اختالف م، الروايات ايعني هل  يش فيها  
ال هو مفاد الروايات األخر   األخر    ما في اختالف. ،أجب أجب، يختلف وا 

َثِني ُعَبْيُد َّللاَِّ ْبُن ُعَمَر اْلَقَواِريِريُّ َحدَّ  َثَنا َحمَّداد  ْيدد  َعدْن َأيُّدوَب ح و َثَنا َحمَّاد  َيْعِندي اْبدَن وَ وَحدَّ ٌِ َحددَّ ِبيد َثِني َأُبدو الرَّ َحددَّ
َثَنا َأيُّوُب َقالَ  ْحَمِن ْبِن َأِبدي َلْيَلدى َعدْن َكْعدِب ْبدِن ُعْجدَرَة  اً َسِمْعُت ُمَجاِهد :َحدَّ ُث َعْن َعْبِد الرَّ ُ َعْندهُ -ُيَحدِ   -َرِضدَي َّللاَّ

ُ َعَلْيدِه َوَسدلَّمَ -َأَتى َعَليَّ َرُسوُل َّللاَِّ  :َقالَ  و  ،ِقدْدر  ِلدي :َوَأَندا ُأوِقدُد َتْحدَت َقداَل اْلَقدَواِريِريُّ  ،َوَمدَن اْلُحَدْيِبَيدةِ  -َصلَّى َّللاَّ
 ٌِ ِبيدد  :َقددالَ  ،َنَعددمْ  :ُقْلددتُ  :َقددالَ  «؟امُّ َرْأِسددكَ َأُيْؤِذيددَك َهددوَ » :َفَقددالَ  ،ُبْرَمددة  ِلددي َواْلَقْمددُا َيَتَندداَثُر َعَلددى َوْجِهددي :َقدداَل َأُبددو الرَّ

َثَة َأيَّام  »  .«َأْو اْنُسْك َنِسيَكةً  ،َأْو َأْطِعْم ِستََّة َمَساِكينَ  ،َفاْحِلْي َوُصْم َثََ
دْعِديُّ َوُوَهْيدُر ْبدُن  ،َفََ َأْدِري ِبَأيِ  َذِلَك َبَدأَ  :َقاَل َأيُّوبُ  َثِني َعِليُّ ْبُن ُحْجدر  السَّ  اً عدَحدْرب  َوَيْعُقدوُب ْبدُن ِإْبدَراِهيَم َجِميَحدَّ

ْسَناِد ِبِمْثِلهِ   َعْن اْبِن ُعَليََّة َعْن َأيُّوَب ِفي َهَذا اإلِْ
ْحَمنِ  َثَنا اْبُن َأِبي َعِدي   َعْن اْبدِن َعدْون  َعدْن ُمَجاِهدد  َعدْن َعْبدِد الدرَّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَثنَّى َحدَّ َلدى َعدْن  ْبدِن َأِبدي َليْ وَحدَّ

ُ َعْندهُ -َكْعِب ْبدِن ُعْجدَرَة  دن رَّْأِسدِه  :ِفديَّ ُأْنِوَلدْت َهدِذِه اْآَيدةُ : َقدالَ  -َرِضدَي َّللاَّ }َفَمدن َكداَن ِمدنُكم مَِّريضدًا َأْو ِبدِه َأًذى مِ 
} ددن ِصددَيام  َأْو َصددَدَقة  َأْو ُنُسددك   «اْدُنددهْ »: َفَقددالَ  ،َفددَدَنْوتُ  «اْدُنددهْ » :َفَأَتْيُتددُه َفَقددالَ  :َقددالَ  [( سععورو البقععرو196)] َفِفْدَيددة  مِ 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َفَقاَل  ،َفَدَنْوتُ  َفدَأَمَرِني ِبِفْدَيدة   :َقدالَ  ،َنَعمْ  :َوَأُظنُُّه َقالَ  :َقاَل اْبُن َعْون   «؟َأُيْؤِذيَك َهَوامُّكَ » :-َصلَّى َّللاَّ
رَ   .ِمْن ِصَيام  َأْو َصَدَقة  َأْو ُنُسك  َما َتَيسَّ

َثَنا َسْيف  َقالَ  َثَنا َأِبي َحدَّ َثَنا اْبُن ُنَمْير  َحدَّ َثِني  :َيُقولُ  اً َسِمْعُت ُمَجاِهد :وَحدَّ ْحَمِن ْبدُن َأِبدي َلْيَلدى َحددَّ َثِني َعْبدُد الدرَّ َحدَّ
ُ َعْنددهُ -َكْعددُب ْبددُن ُعْجددَرَة  ُ َعَلْيددِه َوَسددلَّ -َأنَّ َرُسددوَل َّللاَِّ : -َرِضددَي َّللاَّ ًَ َوَقددَف َعَلْيدد -مَ َصددلَّى َّللاَّ  ِه َوَرْأُسددُه َيَتَهاَفددُت َقْمدد

}َفَمدن َكداَن ِمدنُكم مَِّريضدًا : َفِفيَّ َنَوَلدْت َهدِذِه اْآَيدةُ  :َقالَ  «َفاْحِلْي َرْأَسكَ » :َقالَ  ،َنَعمْ  :ُقْلتُ  «؟َأُيْؤِذيَك َهَوامُّكَ » :َفَقالَ 
{َأْو ِبِه َأًذى مِ ن رَّْأِسِه َفِفْدَية  مِ ن ِصَيام    .[( سورو البقرو196)]  َأْو َصَدَقة  َأْو ُنُسك 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َفَقاَل ِلي َرُسوُل َّللاَِّ  َثَة َأيَّدام  » :-َصلَّى َّللاَّ ْق ِبَفدَرق  َبدْيَن ِسدتَِّة َمَسداِكينَ  ،ُصْم َثََ َأْو اْنُسدْك  ،َأْو َتَصددَّ
رَ   .«َما َتَيسَّ

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأِبي عُ " َثَنا ُسْفَياُن َعْن اْبِن َأِبي َنِجيح  َوَأيُّدوَب َوُحَمْيدد  َوَعْبدِد اْلَكدِريِم َعدْن ُمَجاِهدد  َعدْن اْبدِن وَحدَّ َمَر َحدَّ
ُ َعْنهُ -َأِبي َلْيَلى َعْن َكْعِب ْبِن ُعْجَرَة  ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َأنَّ النَِّبيَّ : -َرِضَي َّللاَّ ِباْلُحَدْيِبَيدِة َقْبدَا َمرَّ ِبدِه َوُهدَو  -َصلَّى َّللاَّ

َة َوُهَو ُمْحِرم    :َقدالَ  «؟َأُيْؤِذيدَك َهَوامُّدَك َهدِذهِ » :َفَقالَ  ،َوُهَو ُيوِقُد َتْحَت ِقْدر  َواْلَقْمُا َيَتَهاَفُت َعَلى َوْجِههِ  ،َأْن َيْدُخَا َمكَّ
ٌ  - اِكينَبْيَن ِسدتَِّة َمَسد اً َوَأْطِعْم َفَرق ،َفاْحِلْي َرْأَسكَ » :َقالَ  ،َنَعمْ  َثدُة هُصد ََ َثدَة َأيَّدام   -َواْلَفدَرُق َث ََ َأْو اْنُسدْك  ،َأْو ُصدْم َث

 .«َنِسيَكةً 
 ."َأْو اْذَبْح َشاةً " :َقاَل اْبُن َأِبي َنِجيح  

َبدَة َعدْن َعْبد" َثَنا َيْحَيى ْبُن َيْحَيى َأْخَبَرَنا َخاِلُد ْبُن َعْبِد َّللاَِّ َعْن َخاِلد  َعْن َأِبدي ِقََ ْحَمِن ْبدِن َأِبدي َلْيَلدى َعدْن وَحدَّ ِد الدرَّ
ُ َعْنددهُ -َكْعددِب ْبددِن ُعْجددَرَة  ُ َعَلْيددِه َوَسددلَّمَ -َأنَّ َرُسددوَل َّللاَِّ : -َرِضددَي َّللاَّ  :َمددرَّ ِبددِه َوَمددَن اْلُحَدْيِبَيددِة َفَقدداَل َلددهُ  -َصددلَّى َّللاَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - َفَقاَل َلُه النَِّبيُّ  ،َنَعمْ  :َقالَ  «؟هَذاَك َهَوامُّ َرْأِسكَ » َأْو  اً ُثدمَّ اْذَبدْح َشداًة ُنُسدك ،اْحِلدْي َرْأَسدكَ » :-َصلَّى َّللاَّ
َثَة َأيَّام   ٌ  ِمْن َتْمر  َعَلى ِستَِّة َمَساِكينَ  ،ُصْم َثََ َثَة هُص  ."«َأْو َأْطِعْم َثََ



ار  َقاَل اْبُن " َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَثنَّى َواْبُن َبشَّ ْحَمِن ْبدِن  :اْلُمَثنَّىوَحدَّ َثَنا ُشْعَبُة َعدْن َعْبدِد الدرَّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعَفر  َحدَّ َحدَّ
ُ َعْندهُ -َقَعْدُت ِإَلى َكْعدب  : اْْلَْصَبَهاِنيِ  َعْن َعْبِد َّللاَِّ ْبِن َمْعِقا  َقالَ  َوُهدَو ِفدي اْلَمْسدِجِد َفَسدَأْلُتُه َعدْن َهدِذِه  -َرِضدَي َّللاَّ

{: ةِ اْآيَ  ُ َعْنهُ -َفَقاَل َكْعب   [( سورو البقعرو196)] }َفِفْدَية  مِ ن ِصَيام  َأْو َصَدَقة  َأْو ُنُسك  َنَوَلْت ِفيَّ َكداَن ِبدي  :-َرِضَي َّللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َأًذى ِمْن َرْأِسي َفُحِمْلُت ِإَلى َرُسوِل َّللاَِّ  َمدا ُكْندُت ُأَرى » :َفَقالَ  ،ى َوْجِهيَواْلَقْمُا َيَتَناَثُر َعلَ  -َصلَّى َّللاَّ
َِ ِمْنددَك َمددا َأَرى َأَتِجددُد َشدداةً  {: َفَنَوَلددْت َهددِذِه اْآَيددةُ  ،َل  :َفُقْلددتُ  «؟َأنَّ اْلَجْهددَد َبَلدد ددن ِصددَيام  َأْو َصددَدَقة  َأْو ُنُسددك   }َفِفْدَيددة  مِ 

َثِة َأيَّام   :َقالَ ، [( سورو البقعرو196)] ٍ  َطَعامد اُم ِستَّةِ َأْو ِإْطعَ  ،َصْوُم َثََ َقداَل َفَنَوَلدْت  ،ِلُكداِ  ِمْسدِكين   اً َمَساِكيَن ِنْصَف َصدا
ةً   ."َوِهَي َلُكْم َعامَّةً  ،ِفيَّ َخاصَّ

ِ ْبددُن ُنَمْيددر  َعددْن َوَكِريَّددو " َثَنا َعْبددُد َّللاَّ َثَنا َأُبددو َبْكددِر ْبددُن َأِبددي َشددْيَبَة َحدددَّ َثَنا اَحدددَّ ددَدَة َحدددَّ ْحَمِن ْبددُن  ْبددِن َأِبددي َواِِ َعْبددُد الددرَّ
َثِني َكْعُب ْبُن ُعْجَرَة  َثِني َعْبُد َّللاَِّ ْبُن َمْعِقا  َحدَّ ُ َعْنهُ -اْْلَْصَبَهاِنيِ  َحدَّ ٌَ النَِّبديِ  : -َرِضَي َّللاَّ ُ -َأنَُّه َخدَرَ  َمد َصدلَّى َّللاَّ

َِ  اً ُمْحِرمد -َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ُ َعَلْيدِه َوَسدلَّمَ -َذِلدَك النَِّبديَّ  َفَقِمدَا َرْأُسدُه َوِلْحَيُتدُه َفَبَلد َق  -َصدلَّى َّللاَّ َفَأْرَسدَا ِإَلْيدِه َفدَدَعا اْلَحدََّ
َثدَة َأيَّدام   ،َمدا َأْقدِدُر َعَلْيدهِ  :َقدالَ  «؟َهدْا ِعْندَدَك ُنُسدك  » :ُثمَّ َقاَل َلهُ  ،َفَحَلَي َرْأَسهُ  ََ َأْو ُيْطِعدَم ِسدتََّة  ،َفدَأَمَرُه َأْن َيُصدوَم َث

ٍ  َمَسدد ُ  ،اِكيَن ِلُكدداِ  ِمْسددِكيَنْيِن َصددا ددةً  -َعددوَّ َوَجدداَّ -َفددَأْنَوَل َّللاَّ ددن : ِفيددِه َخاصَّ }َفَمددن َكدداَن ِمددنُكم مَِّريضددًا َأْو ِبددِه َأًذى مِ 
 ."ُثمَّ َكاَنْت ِلْلُمْسِلِميَن َعامَّةً  [( سورو البقرو196)] رَّْأِسِه{
 :روفي قصة كعب بن عج -رحمه هللا تعالى-المؤلف يقول 

َثَنا َحمَّاد  َيْعِندي" َثِني ُعَبْيُد َّللاَِّ ْبُن ُعَمَر اْلَقَواِريِريُّ َحدَّ ٌِ اْبدَن َوْيدد  َعدْن َأيُّدوَب ح و  وَحدَّ ِبيد َثِني َأُبدو الرَّ َثَنا  :قدالَحددَّ َحددَّ
َثَنا َأيُّوُب َقالَ  :قالَحمَّاد   ْحمَ  اً دَسِمْعُت ُمَجاهِ  :َحدَّ ُث َعْن َعْبِد الرَّ َرِضدَي -ِن ْبِن َأِبي َلْيَلدى َعدْن َكْعدِب ْبدِن ُعْجدَرَة ُيَحدِ 

ُ َعْنهُ  ُ َعَلْيدِه َوَسدلَّمَ -َأَتى َعَليَّ َرُسدوُل َّللاَِّ  :َقالَ  -َّللاَّ يعنعي فعي الصعل؛ قبعل أن يعأمره  "-َوَمدَن اْلُحَدْيِبَيدةِ  -َصدلَّى َّللاَّ
كمدا قدال أبدو ُبْرَمدة  ِلدي أو  ،كمدا قدال القدواريري ِقدْدر  ِلدي َت َوَأَنا ُأوِقُد َتْحد" بالتحلعل، -عليه الصالو والسالم-بي الن

 :َقدالَ  ،َنَعدمْ  :ُقْلدتُ  :َقدالَ  ،يعندي القمدا «؟َأُيْؤِذيدَك َهدَوامُّ َرْأِسدكَ » :َفَقدالَ  ،َواْلَقْمُا َيَتَناَثُر َعَلى َوْجِهدي ،الربيٌ الوهراني
َثَة َأيَّام   ،هذا الشعرَفاْحِلْي »  ."«َأْو اْنُسْك َنِسيَكةً  ،ْطِعْم ِستََّة َمَساِكينَ َأْو أَ  ،َوُصْم َثََ
أو انسعك، أنسعك أو صعم أو أ ععم، أ ععم أو انسعك أو صعم،  ،صعم أو أ ععم "؟َفََ َأْدِري ِبَأيِ  َذِلَك َبدَدأَ  :َقاَل َأيُّوبُ "

دن   أثعر لعهيجعل التقديم والتأخير الللتخيير، التي هي في األصل  (أو  واإلتيان بع)ال يدر  بأ  ذلك بدأ }َفِفْدَيدة  مِ 
} لثععن  لصععدقة والنسععك، ال يضععره بأيهععا بععدأ الصععيام واال فععر  بععين  [( سععورو البقععرو196)] ِصددَيام  َأْو َصددَدَقة  َأْو ُنُسددك 

أنف، معن   ععام سعتة مسعاثين فهعو أفضعل، أولواتها تأتي من حيث األثر المترتب عليها، من حيث نفعها، فالنسك 
  .للتخييرألن أو   لثن المكلف مخي ر ، وهو أفضل ام أنفم أفضل من الصياإل عا

ععععععع أبععععععع؛ر خي  ععععععع      وأبهعععععععم   (أوع)بععععععع مقس  

 ................. 
 

 ا ية تقتضي التخيير.م، ا ية،   ال األخيروكلها وهو ما يقتضيه الحديث برواياته للتخيير، هنا 
ْعِديُّ َوُوَهيْ " :قال َثِني َعِليُّ ْبُن ُحْجر  السَّ َعدْن اْبدِن ُعَليَّدَة َعدْن َأيُّدوَب ِفدي  اً َراِهيَم َجِميعدُر ْبُن َحْرب  َوَيْعُقوُب ْبُن ِإْبدَحدَّ

ْسَناِد ِبِمْثِلهِ   ."َهَذا اإلِْ
ْحَمنِ " َثَنا اْبُن َأِبي َعِدي   َعْن اْبِن َعْون  َعدْن ُمَجاِهدد  َعدْن َعْبدِد الدرَّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَثنَّى َحدَّ ِن َأِبدي َلْيَلدى َعدْن  ْبدوَحدَّ

ُ َعْندهُ -َكْعِب ْبدِن ُعْجدَرَة  دن رَّْأِسدِه : ِفديَّ ُأْنِوَلدْت َهدِذِه اْآَيدةُ : َقدالَ  -َرِضدَي َّللاَّ }َفَمدن َكداَن ِمدنُكم مَِّريضدًا َأْو ِبدِه َأًذى مِ 



} فهو سبب نخول، قصته ي، في قصتي، في  يعني في شأن "[( سورو البقعرو196)] َفِفْدَية  مِ ن ِصَيام  َأْو َصَدَقة  َأْو ُنُسك 
ال بخصععوع السععبب، ونقععل علععى ذلععك سععبب نخولهععا، والمعععروف عنععد أهععل العلععم والمقععرر أن العبععرو بعمععوم اللفعع  

 لعى خصعوع السعبب  ذا ععورض عمعوم اللفع  لثعن قعد يحتعاج  عبرو بعمعوم اللفع  ال بخصعوع السعبب االتفا ، ال
هععاء إليععش  أمععر بالععدنو والهععاء  "«اْدُنددهْ » :َفَقددالَ  ،َفَأَتْيُتددهُ  :َقددالَ "بمععا هععو أقععو  منععه، نرجعع،  لععى خصععوع السععبب، 

لحذيفععة لمععا أراد أن يسععتره عنععد  -عليععه الصععالو والسععالم-يعنععي كمععا قععال  "َفددَدَنْوتُ  «اْدُنددهْ » :َفععَدَنْوت  َفَقععالَ "السععكت، 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّ -َفَقاَل فدنوت  فدنى، «ادنه»"السبا ة، قال:  َوَأُظنُّدُه  :َقداَل اْبدُن َعدْون   «؟َأُيْؤِذيَك َهَوامُّكَ » :-مَ َصلَّى َّللاَّ

َفَأَمَرِني ِبِفْدَية  ِمْن ِصَيام  " األذ  هو المبرر للحل ، قال: نععم،و  ،محق  في الروايات األخر   وهذا ال ن "َنَعمْ  :َقالَ 
ددرَ   ،فععأمرني بفديععة مععن صععيام أو صععدقة أو نسععك فععأمرني بععذلك قبععل الحلعع  أو بعععده  "َأْو َصددَدَقة  َأْو ُنُسددك  َمددا َتَيسَّ

نععم العواو هنعا  «فعاحل  وصعم ثالثعة أيعام أو أ ععم»الحديث األول:  «أيام أو أ عموصم ثالثة احل  »وهناك قال: 
 ال تقتضي.
 .....طالب:...

ال مععا يجععوخ  ال، هععذه فععرع مععن مسععألة كبععر ، الثفععارات يجععوخ تقععديمها علععى سععببها أو ال يجععوخ  لهععا ألن  يجععوخ وا 
ال سعبب وجوبهعا انعقعاد اليمعين، ووقعت وجوبهعا الحنعث،  ، ووقت وجوب، نن ر  لعى كفعارو اليمعين معثالً سبب وجوب

لثن الثالم فيما بين السبب والوقعت، هعذا محعل الخعالف،  بعد الحنث اتفاقًا يجوخ فعلها قبل السبب اتفاقًا، واجوخ 
ثعم أتيعت العذ  هعو »وفعي بععض الروايعات:  «هعو خيعر العذ وأتيعت  ، ال كفعرت ععن يمينعي» :ولذا جاءت الروايات

ما لم يقعل فعي ما لم يشترل ذلك، ن األمر فيه سعة، بعضها تقديم الحنث على التثفير مما يدل على أ وفي «خير
دا{: -جل وعال-وله مثل ق دن َقْبدِا َأن َيَتَماسَّ ون التثفيعر قبعل أن يكع ال بعدفعي كفعارو ال هعار،  [( سعورو المجادلعة3)] }مِ 

ال في األصل فيه سعة  .-رحمه هللا-قواعد ابن رجب ومن أراد فروع هذه القاعدو يرج،  لى  ،ذلك، وا 
َثَنا َسْيف  َقدالَ " َثَنا َأِبي َحدَّ َثَنا اْبُن ُنَمْير  َحدَّ ْحَمِن ْبدُن َأِبدي َلْيَلدى  :َيُقدولُ  اً َسدِمْعُت ُمَجاِهدد :وَحدَّ َثِني َعْبدُد الدرَّ  :قدالَحددَّ

َثِني كَ  ُ َعْندهُ -ْعُب ْبُن ُعْجَرَة َحدَّ ُ َعَلْيدِه َوَسدلَّمَ -َأنَّ َرُسدوَل َّللاَِّ : -َرِضدَي َّللاَّ َوَرْأُسدُه َيَتَهاَفدُت  َوَقدَف َعَلْيدهِ  -َصدلَّى َّللاَّ
 ًَ  -عليعه السعالم-قصعة داود  معن ت اير الماء جرادًا في قصة  تفقأ خاد شحمًا،  عرابها  يتهافت قماًل  (قمالً ) "َقْم
َفِفيَّ َنَوَلْت َهدِذِه  :َقالَ  «َفاْحِلْي َرْأَسكَ » :َقالَ  ،َنَعمْ  :ُقْلتُ  «؟َأُيْؤِذيَك َهَوامُّكَ » :َفَقالَ " حي؛، تمييخ لثنه مؤول،الص في

{: اْآَيددةُ  ددن ِصددَيام  َأْو َصددَدَقة  َأْو ُنُسددك  ددن رَّْأِسددِه َفِفْدَيددة  مِ   [( سععورو البقععرو196)] }َفَمددن َكدداَن ِمددنُكم مَِّريضددًا َأْو ِبددِه َأًذى مِ 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َفَقاَل ِلي َرُسوُل َّللاَِّ  َثَة َأيَّدام  » :-َصلَّى َّللاَّ ْق ِبَفدَرق   ،ُصْم َثََ َبدْيَن  - نعاء يسع، ثالثعة آصع،- َأْو َتَصددَّ

كمعا هعو رأ   ،ها دممعا عع وصعاع ،نصف صعاع معن بعر :وبعضهم يقول نصف صاعلثل مسكين  «"ِستَِّة َمَساِكينَ 
لثععن الععنع علععى أنععه نصععف صععاع، وال يععأتي  ، ونصععف صععاع ممععن عععداه بععي حنيفععة، وعنععد الحنابلععة مععد مععن بععرأ

تصععد  بفععر  بععين »مرجععوح،  -رضععي هللا عنععه-قععول معاويععة الف ععر، معع، أن القيععاس الععذ  أورده معاويععة فععي خكععاو 
 متتابعة أو غير متتابعة  «صم ثالثة أيامأو ستة مساثين، 

 على قراءة ابن مسعود؟ ما تحما يا شيخ طالب:
، يعنعي جعاء أو الن عر  لعى القيعود المتعارضعة ل حعال عنعدنا شعيء يقعال لعه: القيعاس،علعى كع اليمعين، هذا في كفارو

ء ة أيام متتابععة قعراءو ابعن مسععود، وجعاعين، صيام ثالثمتتابمتتاب،، صيام شهران بكونه تقييد الصيام المأمور به 



فهل يلحع  بهعذا  [( سورو البقرو196)] َفِصَياُم َثََثِة َأيَّام  ِفي اْلَحجِ  َوَسْبَعة  ِإَذا َرَجْعُتْم{} األمر بالتفرا ، تفرا  الصيام
ولععيس  لحاقععه بهععذا أولععى مععن  لحاقععه بهععذا، فيبقععى علععى أصععله وحسععب مععا دام مسععكوت عنععه،  :أو نقععول  بهععذا أو

درَ »" ام متتابععة أو متفرقعة،وثالثعة أيع التيسعير،وهذا أولى أن يبقى علعى أصعله حسعب التيسير،   "«َأْو اْنُسدْك َمدا َتَيسَّ
معا تيسعر،  قعد يعأتي بعصعفور ويقعول هعذاهعذا معا تيسعر،  :ويقعول يعني مما يصل؛ أن يكون نسكًا، قد يأتي بدجاجة

 مععا يصععل؛، مععا يلخمععك أن تنسعك بدنععة، وال يلخمععك أن تنسععك بقععرو، مععا تيسععر، وال يلخمععك أنيعنعي مععا تيسععر مال،  ،ال
 ما تيسر. أغلى ما يوجد من الغنم، ال،تنسك 

َثَنا ُسْفَياُن َعْن اْبِن َأِبي َنِجيح  َوَأيُّدوَب َوُحَمْيدد  َوَعْبدِد اْلَكدِري" َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأِبي ُعَمَر َحدَّ ِم َعدْن ُمَجاِهدد  َعدْن اْبدِن وَحدَّ
ُ َعْندهُ -َأِبي َلْيَلى َعْن َكْعِب ْبدِن ُعْجدَرَة   ابعن أبعي ليلعى المعراد بعه "-عليده الصدَة والسدَم-َأنَّ النَِّبديَّ : -َرِضدَي َّللاَّ

ال محمد  المق وع به أنعه عبعد العرحمن األب، وهعو ثقعة، أمعا ابنعه محمعد بعن عبعد العرحمن  معام فقيعه  عبد الرحمن وا 
ي وهعو العذ  يعدور اسعمه فعليس من رواو الصحي؛، سعيء الحفع ، شيء، لثنه في حف ه   من كبار فقهاء اإلسالم

أن النبدي  -هرضي هللا عن-عن كعب بن عجرة "محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، أما هعذا األب، كتب الفقه، 
َة َوُهَو ُمْحِرم   -صلى هللا عليه وسلم- أنهدم قبدا أن يددخا مكدة مفهومده َمرَّ ِبِه َوُهَو ِباْلُحَدْيِبَيِة َقْبَا َأْن َيْدُخَا َمكَّ

ل صددوا؟ دخلددواهدم دخلدوا مكددة بعدد ذلددك،  َوُهدَو ُيوِقددُد َتْحدَت ِقددْدر  وهدو محددرم،  قبددا أن يددخا مكددة نعددم صددوا، وا 
وعرفنعا  "«اً َوَأْطِعدْم َفَرقد ،َفاْحِلْي َرْأَسدكَ » :َقالَ  ،َنَعمْ  :َقالَ  «؟َأُيْؤِذيَك َهَوامَُّك َهِذهِ » :َفَقالَ  ،َواْلَقْمُا َيَتَهاَفُت َعَلى َوْجِههِ 

ع،  - َبدْيَن ِسدتَِّة َمَسداِكينَ  وأطعدم فرقداً »"،، أن الفر   ناء يسع، ثالثعة آصع صعاع، جمع،  :آصع، "«-َواْلَفعَر   َثاَلَثعة  آص 
ال ما هو ماشي    يعني ماشي على الوخن المعروف عند العربية وا 

 طالب:........
فعل، آصع، قلنعا: أع :وهنعا  ذا قلنعاصعاع، أصعوع، أفععل، لثعن عنعدنا  : صواع عندنا مفرد اسمه صاع، ويقال لهال، 

ن أنكره  ،من باب التقديم والتأخير فعي جمع، الصعاع هنعا علعى وجعه الخصعوع، بعضهم وهذا جاوخ في العربية، وا 
َثَة َأيَّام  »"  ."َأْو اْذَبْح َشاةً  :َقاَل اْبُن َأِبي َنِجيح   «َأْو اْنُسْك َنِسيَكةً  ،َأْو ُصْم َثََ
َثَنا َيْحَيى ْبُن َيْحَيى " لعو جعاءك خالعد ععن خالعد، خالعد ععن عبعد هللا،  "اِلُد ْبُن َعْبدِد َّللاَِّ َعدْن َخاِلدد  َأْخَبَرَنا خَ  :قالوَحدَّ

َبددَة َعددْن َعْبددِد " ،قععال: حععدثنا خالععد عععن خالععد، خالععد بععن عبععد هللا ال حععان عععن خالععد بععن مهععران الحععذاء َعددْن َأِبددي ِقََ
ْحَمِن ْبِن َأِبي َلْيَلدى َعدْن َكْعدِب ْبدِن ُعْجدَرَة  ُ َعَلْيدِه َوَسدلَّمَ -َأنَّ َرُسدوَل َّللاَِّ : - َعْندهُ َرِضدَي َّللاَُّ -الرَّ َمدرَّ ِبدِه  -َصدلَّى َّللاَّ

اْحِلدْي َرْأَسدَك » :-عليده الصدَة والسدَم-َفَقاَل َلُه النَِّبيُّ  ،َنَعمْ  :َقالَ  «؟هَذاَك َهَوامُّ َرْأِسكَ » :َوَمَن اْلُحَدْيِبَيِة َفَقاَل َلهُ 
ٌ  ِمْن َتْمر  »" رو بعد مقارفة أو مباشرو المح ور،الثفا فتثون  "«ُثمَّ اْذَبْح َشاةً  َثَة هُص َثَة َأيَّام  َأْو َأْطِعْم َثََ َأْو ُصْم َثََ

والبعر يكفعي  ر، ال الصعاع الثامعل معن غيعر البعبأنعه ال يجعخ   :وفعي هعذا رد علعى معن يقعول "«َعَلى ِسدتَِّة َمَسداِكينَ 
 لنصف صاع.
 ..مٌ الرأس.. طالب: الرواية

 ..ي تراها ما هيهذه الت أشوفها  كتوش اللي معك  ارف، نسخل  رأسك، اح
َثَة َأيَّام  أو صم ثَثة  ،ثم اذبح شاًة نسكاً احلي رأسك »" ٌ  ِمْن َتْمر  َعَلى ِستَِّة َمَساِكينَ  ،َثََ َثَة هُص  .«َأْو َأْطِعْم َثََ



ار  َقا َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَثنَّى َواْبُن َبشَّ ْحَمِن ْبدِن  :َل اْبُن اْلُمَثنَّىوَحدَّ َثَنا ُشدْعَبُة َعدْن َعْبدِد الدرَّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعَفر  َحددَّ َحدَّ
ال أصبهان بالفاء أو بالباء  نسبة  لى أصبهان، أو أصفهان  "اْْلَْصَبَهاِني ِ   بالباء   وا 
 .....طالب:...

يقولونععه  اء، علععى كععل حععال البلععد واحععد، أهععل المشععر  أصععبهان بالبععالحععاف  أبععي نعععيم، أو أصععبهان  تععاراش  يععش  
  .بالباء هوأهل المغرب يقولون ،بالفاء

ْحَمِن ْبددِن اْْلَْصددَبَهاِني ِ " ِ ْبددِن َمْعِقددا  َقددالَ  َعددْن َعْبددِد الددرَّ ُ َعْنددهُ -َقَعددْدُت ِإَلددى َكْعددب  : َعددْن َعْبددِد َّللاَّ َوُهددَو ِفددي  -َرِضددَي َّللاَّ
{: ْن َهِذِه اْآَيةِ اْلَمْسِجِد َفَسَأْلُتُه عَ   َرِضدَي َّللاَُّ -َفَقداَل َكْعدب   [( سورو البقعرو196)] }َفِفْدَية  مِ ن ِصَيام  َأْو َصَدَقة  َأْو ُنُسك 

ُ َعَلْيدِه َوَسدلَّمَ -َأًذى ِمدْن َرْأِسدي َفُحِمْلدُت ِإَلدى َرُسدوِل َّللاَِّ  يَنَوَلْت ِفيَّ َكداَن ِبد -َعْنهُ  َيَتَنداَثُر َعَلدى َواْلَقْمدُا  -َصدلَّى َّللاَّ
َِ ِمْنَك َمدا َأَرى َأَتِجدُد َشداةً » :َفَقالَ  ،َوْجِهي دن : َفَنَوَلدْت َهدِذِه اْآَيدةُ  ،َل  :َفُقْلدتُ  «؟َما ُكْنُت ُأَرى َأنَّ اْلَجْهَد َبَل }َفِفْدَيدة  مِ 

} َثِة َأيَّ » :َقالَ  [( سورو البقرو196)] ِصَيام  َأْو َصَدَقة  َأْو ُنُسك  َأْو »" يعني الواجب عليعك صعوم ثالثعة أيعام "«ام  َصْوُم َثََ
ٍ  َطَعاماً  ةً  :َقالَ  «ِلُكاِ  ِمْسِكين   ِإْطَعاُم ِستَِّة َمَساِكيَن ِنْصَف َصا  ."َوِهَي َلُكْم َعامَّةً  ،َفَنَوَلْت ِفيَّ َخاصَّ

ِ ْبددُن ُنَمْيددو " َثَنا َعْبددُد َّللاَّ َثَنا َأُبددو َبْكددِر ْبددُن َأِبددي َشددْيَبَة َحدددَّ ْحَمِن ْبددُن َحدددَّ َثَنا َعْبددُد الددرَّ ددَدَة َحدددَّ ر  َعددْن َوَكِريَّددا ْبددِن َأِبددي َواِِ
َثِني َكْعُب ْبُن ُعْجَرَة  َثِني َعْبُد َّللاَِّ ْبُن َمْعِقا  َحدَّ ُ َعْنهُ -اْْلَْصَبَهاِنيِ  َحدَّ ٌَ النَِّبديِ  : -َرِضَي َّللاَّ ُ -َأنَُّه َخدَرَ  َمد َصدلَّى َّللاَّ

َِ َذِلددَك النَِّبدديَّ  ،َرْأُسددُه َوِلْحَيُتددهُ فقمددا  يعنددي ابتلددي بهددذه الهددوام ،َفَقِمدداَ  ُمْحِرمدداً  -َعَلْيددِه َوَسددلَّمَ  ُ َعَلْيددِه -َفَبَلدد َصددلَّى َّللاَّ
والعادو أن مثل هذه الهوام وهذه العدواب تعأتي مع، أيعام الشعدو والضعي  حينمعا يغفعل النعاس ععن الن افعة أو  "-َوَسلَّمَ 

َ َفَأرْ  -صلى هللا عليه وسلم-فبلِ ذلك النبي " ،ال يجدون ما يتن فون به ُثدمَّ  ،َق َفَحَلدَي َرْأَسدهُ َسَا ِإَلْيدِه َفدَدَعا اْلَحد
َثددَة َأيَّددام   ،َمددا َأْقددِدُر َعَلْيددهِ  :َقددالَ  «؟َهددْا ِعْنددَدَك ُنُسددك  » :َقدداَل َلددهُ  ََ هععذه  "َأْو ُيْطِعددَم ِسددتََّة َمَسدداِكينَ  ،َفددَأَمَرُه َأْن َيُصددوَم َث
يخععالف التخييععر فععي الروايععات كلهععا، وأن التخييععر بععين الصععيام واإل عععام، فععأمره لمععا لععم يقععدر علععى  اهرهععا الروايععة 

متفقعة علعى أنعه مخيعر بعين لثعن الروايعات كلهعا مع، ا يعة   مسعاثينالنسك أمره أن يصوم ثالثعة أيعام أو ي ععم سعتة 
ن كانت هذه الرواية  اهرها أنه ، نواع الثالثةاأل ألمعران لمعن لعم يقعدر علعى النسعك، فكأنعه قعال لعه: التخييعر بعين اوا 

أو أنه سأله عن ذلك ليخبره أنعه مخيعر بعين الثالثعة، ألنه أفضل من غيره م، جواخ غيره، هل عندك نسك  بدأ به 
ٍ  أو يطعم ستة مساكين  ،أن يصوم ثَثة أيام" ُ  ،ِلُكاِ  ِمْسدِكيَنْيِن َصدا دةً ِفيدِه خَ  -َعدوَّ َوَجداَّ -َفدَأْنَوَل َّللاَّ }َفَمدن  :اصَّ

والعبعرو بعمعوم اللفع   "ُثمَّ َكاَندْت ِلْلُمْسدِلِميَن َعامَّدةً  [( سورو البقرو196)] َكاَن ِمنُكم مَِّريضًا َأْو ِبِه َأًذى مِ ن رَّْأِسِه َفِفْدَية {
 ال بخصوع السبب.

 اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


